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Profielschets predikant voor de Protestantse gemeente Haskeroord 
In de Friese dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Vegelinsoord 
15-06-2022 
 

De Protestantse gemeente Haskeroord is op zoek naar een dominee die de 
Haskeroordgemeente helpt onze weg te vinden in de veranderende wereld.   
In een dienstverband van 80%  

De nieuwe predikant(e) 
De samenleving van tegenwoordig wordt vaak ervaren als complex en sterk veranderend. De veelheid aan (digitale) 
media geven veel prikkels en afleiding. Zingeving, identiteitsvorming en verbinding in de maatschappij staat onder 
druk, en ook de traditionele invulling van de zondag is niet meer vanzelfsprekend. In de visie van de Haskeroord 
gemeente vraagt deze tijd om nieuwe vormen van verbinding. Verbinding tussen jong en oud, tussen een lid van de 
kerk en een voorbijganger, maar bovenal tussen God en de mens. Onze gemeente zoekt daarom bij uitstek een 
verbinder die laagdrempelig en benaderbaar is, waarmee iedereen gemakkelijk in contact komt. Een voorganger die 
diepgang kan aanbrengen in de onderlinge gesprekken vanuit ons christelijke geloof midden in de dorpen die bij 
onze gemeente horen. Kernwoorden daarbij zijn: humor, ontspanning, dorpsdominee, samen eten. 
 

Wonen 
We geven er de voorkeur aan als hii/zij gaat wonen in een van de drie dorpen, maar wonen op enige afstand is 
bespreekbaar. Er is -indien gewenst- een pastorie beschikbaar in Oudehaske: een half-vrijstaande woning in een 
moderne wijk met jonge gezinnen en mensen van middelbare leeftijd. 
 

Taal 
Alhoewel Nederlands de voertaal is, zijn er veel leden die het Fries als moedertaal hebben.  Als de predikant(e) Fries 
verstaat en spreekt, is dat een pré. 
 

Modaliteit 
We herkennen ons als een oecumenisch protestantse gemeente. We denken hierbij aan begrippen als: 
pluriformiteit, ruimdenkendheid, zonder de traditie los te laten.  
 

Prioriteiten 
 
Vanuit het beleidspan zouden we graag zien dat de nieuwe predikant aan de slag gaat met de volgende prioriteiten 
- Contact met de leeftijdsgroepen 18-30 en 30-50 jr. 

- Structureel aandacht voor de jeugd 

- Structurele aandacht voor kerk in het dorp 

Eredienst  
We vinden de volgende aspecten belangrijk voor de eredienst: 
Gebeurtenissen van vandaag duiden vanuit de Bijbel, voor een pluriform gezelschap. 
Diversiteit in te zingen/te beluisteren liederen. 
Bijdragen van gemeenteleden aan de dienst (denk aan lector, voorbeden, musici)  
Aanvullend op de vieringen op zondagmorgen zijn er een aantal avondgebeden in de sfeer van Taizé en Iona en op 
Aswoensdag. 
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In de dienst maken we gebruik van beeldschermen, bediend door een beamteam, waarop de liturgie te volgen is. 
Hier kunnen ook liederen en filmpjes op getoond worden. 

Pastoraat 
In het pastoraat legt de predikant (e) het accent op verbinding met 18-30 en 30-50 jarigen.  
Ook bezoekwerk bij oud(st)e leden, bij geboorte, ziekte, rouw- en trouwmomenten behoort tot belangrijke pastorale 
taken, dat samen met ouderlingen en pastorale bezoekers wordt ingevuld.   

Vorming en toerusting 
Bij invulling van het programma van vorming en toerusting denken we vooral aan de catechese voor de Wings-basis 
(groep 8) en het inspireren van de Wingsgroepen (12-17 jaar), de 18-plussers, en 30-50 jarigen. Juist deze groepen, 
omdat we hen dreigen te gaan missen. 
Ook jaarlijkse leerhuizen/gespreksgroepen rond de Bijbel, een thema of boek zijn een belangrijk onderdeel van 
vorming en toerusting. 

Organisatie en beleid 
De predikant(e) heeft een inspirerende en verbindende rol in teams als kerkenraad, taakgroep Pastoraat, groep 
Vorming/Toerusting/Activiteiten (VTA) en Jeugdbestuur 
Hij/zij heeft samenbindende kwaliteiten en is een bruggenbouwer (zowel intern binnen de gemeente als extern met 
maatschappelijke organisaties). 
Hij/zij bezit communicatieve vaardigheden om de gemeente zowel intern als extern over het voetlicht te brengen. 
Hierbij wordt digitale vaardigheid, ook op het gebied van sociale media, op prijs gesteld.  
 
 

 
Zie ook het gemeenteprofiel van de Protestantse gemeente Haskeroord 


