Profielschets Predikant Westerkerkgemeente Amsterdam
Werkpercentage: 1,0 FTE
Het christelijk geloof beleven in een moderne context, daar staan we als
Westerkerkgemeente voor: zo willen we worden herkend en dat bepaalt ons streven.
Wij zoeken dan ook een voortrekker die ons daarbij voorgaat, opdat mensen met
uiteenlopende achtergrond op hun eigen wijze een relatie met de Eeuwige kunnen en mogen
beleven zonder dogmatische beperkingen.
Vaardigheden
We zien uit naar een inspirerend leider met natuurlijk gezag, overzicht en overwicht, die
ervan houdt om mensen te inspireren, om samen te werken en verantwoordelijkheid te
delen, iemand die contact – ook via de (sociale) media – aangaat en benut als een van de
middelen om namens de Wester de actuele positieve zeggingskracht van het christelijk
geloof uit te dragen.
Typering predikant
De Wester zoekt een vaardig prediker en exegeet met een warm pastoraal hart, een door
het geloof bezield mens met visie en feeling voor de traditie en de stijl van de
Westerkerkgemeente, die een boegbeeld kan en wil zijn en de Wester als kathedrale kerk
met bekendheid tot ver over onze stadsgrenzen een centrale rol kan laten spelen als baken
van het christelijk geloof in het hart van Amsterdam in nauwe samenwerking met de andere
centrumkerken van de PKA.
We zoeken daarom een predikant (m/v) met aantoonbare ervaring en capaciteiten op het
gebied van leidinggeven aan een kathedrale kerk in al haar complexiteit.
Eredienst
Wij zoeken een inspirerend voorganger, die van de eredienst een feest van Woord en Muziek
maakt, met een preek die bij de tijd is en boeit, alle leeftijdsgroepen aanspreekt, waarin een
herijking plaats vindt van eeuwenoud geloofsgoed, en die aansluit bij de diverse ervaringen
die mensen in hun dagelijkse leven opdoen.
We zoeken iemand, die - door plek en gebouw geïnspireerd - ook andere (doordeweekse)
vormen van vieren ontwikkelt.
De predikant werkt bij de voorbereiding van de diensten nauw samen met de cantor-organist
en bij cantatediensten tevens met de dirigent van het Westerkerkkoor.
Gevoel voor de vormvastheid van de liturgie in de Westerkerk en een sterke affiniteit met
klassieke (kerk)muziek zijn belangrijk gezien de muzikale en culturele traditie van de
Westerkerk.
Pastoraat
We zien uit naar een vaardig op- en uitbouwer van pastoraat, dat uitgaat naar
gemeenteleden van alle leeftijden binnen en buiten de stad. Een herder en warm mens met
voelhorens voor wat er bij mensen leeft in al hun veelkleurigheid en die nauw samenwerkt
met de pastoraal ouderlingen en de bezoekgroep.
Vorming en toerusting
De predikant leidt jaarlijks de verdiepingscursus “Christelijk geloof” en de vervolgserie
“Gesprekken achter de Kansel”, initieert en organiseert leer- en verdiepingsbijeenkomsten,
o.a. in samenwerking met de andere drie protestantse gemeenten in het centrum.
Zij/hij ondersteunt het beleid om de Westerkerk een plek te laten zijn waar jongeren en jong
volwassenen terecht kunnen voor aansprekende activiteiten en levensinspiratie.

Organisatie en beleid
De predikant is een visionair organisator met helicopterview, die zich herkent in de visie van
de Westerkerk en die bij het uitdenken en uitwerken van plannen en activiteiten positief en
inspirerend samenwerkt met de professionals en vrijwilligers die aan de Westerkerk
verbonden zijn.
Diaconaat
Hij/zij voelt zich vanuit sociale bewogenheid betrokken bij het diaconaat en ondersteunt de
diaconie in haar taken, die ze, daar waar zinvol in samenwerking met de andere
centrumkerken, uitvoert.
De primaire werkplek van de predikant bevindt zich in de Westerkerk.
De kerkenraad zal alle medewerking verlenen bij het zoeken naar woonruimte.

