
Functieprofiel Scriba PKA 

1. Context 

Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam – dat is de missie van de Protestantse Kerk 

Amsterdam. In de drukte van de stad en het alledaagse bestaan willen de 19 wijkkerken en 

10 pioniersplekken oases van inspiratie, rust, religie en zingeving bieden, met het evangelie 

van Christus als uitvalsbasis. In het Beleidskader 2018-2002 staat de koers voor de komende 

jaren beschreven. Een rode draad daarin is een vernieuwingsbeweging waarin de kerken en 

pioniersplekken toewerken naar een toekomstbestendige kerk die relevant is voor de stad. 

De scriba heeft een belangrijke inhoudelijk-sturende rol in dit proces.  

2. Kerntaken 

Het scribaat kent een aantal verschillende taken. De scriba wordt ondersteund door het 
kerkelijk bureau.   

I. ‘Gewoon’ scribaat 
Het voorbereiden van de vergaderingen van het moderamen AK en de AK: een 
inhoudelijke bijdrage leveren aan stukken en opleggers waar nodig en het 
bijwonen van deze vergaderingen. Het beantwoorden van brieven, mail en 
telefoontjes.  

II. Pastoraat 
De scriba heeft een bemiddelende en probleemoplossende rol in de begeleiding 
van collega-predikanten en wijkkerkenraden in tijden van ziekte, grote 
veranderingen, spanning en conflict. 

III. Verbinding tussen wijkkerken en het stedelijk veranderproces 
Voorbereiden van beleidsstukken en beleidsbijeenkomsten in wijken, regio’s en 
pioniersplekken. Inhoudelijke bijdrage leveren in werkgemeenschap en op 
bestuurlijke kaderdagen. Theologische reflectie op kerkvernieuwing voeden en 
aandacht vragen voor de ‘geestelijke urgentie’ van het PKA-beleid.  

IV. Het gezicht naar buiten 
Lid zijn van de Raad van Kerken, de werkgroep Versterken & Verbinden en Samen 
Eén Amsterdam. In woord en geschrift bijdragen aan de interkerkelijke en 
interreligieuze dialoog. Contacten met externe relaties onderhouden (PKN, 
VU/PThU e.d.). Deelname aan symposia, spreken op (verkiezings)debatten en 
manifestaties, publicaties  

 
3. Omvang werkzaamheden 

Gezocht wordt een scriba voor bij voorkeur 0,5 fte die deze kerntaken kan vervullen. Er 

bestaat een mogelijkheid om de functie te splitsen.  

4. Competenties 
 

Primair zoeken we een predikant of predikant-pioniers die verbonden is met de PKA, met de 
volgende competenties:  

- Bestuurlijke ervaring  
- Organisatie-sensitief 
- Strategisch kunnen denken en handelen 



- Verbinder 
- Feeling met de institutionele en met de vernieuwende kant van de kerk  
- Zich makkelijk kunnen bewegen in de gehele breedte van de kerk 
- Goed in woord en geschrift 
- Representatief 
- Leiderschap kunnen tonen 
- Onafhankelijk van geest 

 
 


