
Profielschets voor een predikant (0,5 fte) 2020 

Wijkgemeente Kruiskerk te Huizen 

Geloven - Groeien - Getuigen 

Mensen doen delen in de verzoening met God door Jezus Christus,  

hen in Zijn gemeente doen groeien in liefde voor God en elkaar 
en hen maken tot toegewijde leerlingen van Christus. 

 

Wijkgemeente Kruiskerk heeft een unieke plaats als levende gemeenschap van christenen binnen de 

Protestantse Gemeente te Huizen (Goede Herderkerk, Oosterlichtkerk en Kruiskerk). Daarnaast 

zoeken we de samenwerking met andere kerkgenootschappen in Huizen.  

 

Wij zoeken een predikant, die  

- wandelt met God en voorganger wil zijn binnen een gemeenschap van christenen die 
geloven in een gestorven en weer opgestane Jezus - onze Verlosser- , die zich veilig weten in 
Gods vaderhand en die actief bezig willen zijn met hoe Gods Heilige Geest nu onder ons aan 
het werk wil zijn; 

- geestelijk leiding kan geven aan de gemeente die voortkomt uit een traditie van een 
confessioneel-evangelisch profiel. Dit profiel heeft lange tijd verbindend en opbouwend 
gewerkt voor deze gemeente. Nu verliezen deze termen hun kracht. Terug naar eenheid in 
verscheidenheid, het geheel samen bindend; 

- helder,  bezielend en bijbelgetrouw preekt met appèl op persoonlijk doorleefd geloof en 

bekering, en hoe het Christen-zijn gestalte krijgt in ons leven; 

- het Evangelie in de volle breedte verkondigt in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik met een 

vertaalslag naar de hedendaagse cultuur en actualiteit; 

- samen met de jongerenwerker wil werken aan het ontwikkelen van een visie voor 

gemeenteopbouw met extra aandacht voor jongeren en jonge gezinnen; 

- samen met de ouderlingen het crisis- en gebedspastoraat en ziekenzalving in de 

wijkgemeente Kruiskerk verzorgt.  

 

Omdat het een parttime predikantschap betreft, stelt de kerkenraad als prioriteit: 

- bevlogen prediker (de voorbereiding van en het voorgaan in 25 diensten in de Kruiskerk); 

- geloofsopbouwer (o.a. vorming en toerusting van de kerkelijk leiders); 

- communicatief vaardige verbinder die verschillende 'talen' spreekt. 

 

Mede naar aanleiding van recente ontwikkelingen (na het opstellen van bovenstaande profielschets) 

is in een extra moderamen-vergadering  op 18 juni 2020 besloten het volgende toe te voegen aan 

deze profielschets:  

De te beroepen predikant dient naast de bovenomschreven pastorale en herderlijke taken ook 

(mede) richting en adviezen aan de kerkenraad te (kunnen) geven over het opgestarte proces van 

vervlechting tussen de drie wijkgemeenten van de PGH, de ontwikkelingen daarin en de positie van 

wijkgemeente Kruiskerk in deze.  


