Informatiepakket : Vacature Predikant

•
•
•
•

Vacature
Profielschets predikant
Profielschets Protestante Gemeente Drunen
Beleidsplan Protestante Gemeente Drunen

Protestantse Gemeente Drunen zoekt een bevlogen en energieke predikant,
0,8 fte, waarvan tenminste 0,4 fte voor onbepaalde tijd en 0,4 fte voor in ieder geval 5 jaar.

We zoeken een predikant die:
•
•
•
•

de Bijbelse boodschap inspirerend weet over te brengen op jong en oud,
daarbij actief de relatie legt naar ons leven hier en nu,
stimuleert en bemoedigt in geloof,
plezier heeft in het zoeken naar en ontwikkelen van eigentijdse manieren van vieren en
kerkzijn,

•
•

zich in het werk laat leiden door een diaconaal hart en missionair verlangen,
zich inzet op samenwerking met en tussen verschillende groepen binnen onze kerk, maar ook
daarbuiten,

•
•

zichtbaar is in Drunen en doorgaat op de ingeslagen weg van oecumene en samenwerking,
zich herkent in het DNA van onze gemeente en mee wil werken aan het realiseren van ons
beleidsplan.

Wat wij bieden is:
•
•
•
•
•
•

een warme, kleurrijke en positieve geloofsgemeenschap,
een betrokken en kleine groep jongeren en jeugd,
een trouwe, groeiende groep ouderen,
samen zoekend naar een toekomstbestendige vorm van kerkzijn,
lossere structuren, maar vast in geloof,
een gedreven kerkenraad, een enthousiaste diaconie en meerdere werkgroepen die zich met
elkaar willen inzetten om onze gemeente van blijvende waarde te laten zijn.

n.b. Huisvesting: Er is geen pastorie beschikbaar maar het college van kerkrentmeesters heeft zich
verplicht de predikant te helpen zich te huisvesten.

Drunen ligt tussen het rivierlandschap van de Bergsche Maas en Nationaal Park de Loonse en
Drunense Duinen, tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk en behoort tot de burgerlijke gemeente
Heusden. Drunen is een levendig dorp waar vele organisaties actief zijn en sport en cultuur volop
aanwezig zijn.

Geïnteresseerd?
Is uw interesse gewekt en herkent u zich in het geschetste profiel, dan nodigen u van harte uit om te
reageren. Wij zien uw schriftelijke motivatie met belangstelling tegemoet. U kunt deze samen met
uw C.V. vóór 15-05-2019 richten aan de voorzitter van de beroepingscommissie,
mevrouw I. Eikenaar, via beroepingscommissie@kerkdrunen.nl .
Vragen kunt u stellen via een e-mail aan beroepingscommissie@kerkdrunen.nl. of via tel.nr.
0623213269. Ook kunt u, per genoemde mailadres, het informatiepakket aanvragen via onze secr.
dhr. R. Verkaik.

Profielschets nieuwe predikant
Bij de invulling van de predikantsplaats in de PGD denken we aan een predikant,
die
1.

… zich, in navolging van Jezus, niet laat belemmeren door grenzen,

en die ieder mens binnen sluit;
2.

… met beide benen in de (plaatselijke) maatschappij staat;

3.

… de Bijbel in de gemeente en de gemeente in de Bijbel brengt;

4.

… actief samenwerking zoekt op oecumenisch gebied;

5.
… als onbaatzuchtig pastor de gehele gemeente wil kennen en
dienen;
6.

… leeft en werkt vanuit een persoonlijk geloofsleven;

7.

… een diaconaal hart heeft en een missionaire drive;

8.

… als voortrekker de gemeente toerust in het doorleven en

uitdragen van het evangelie;
9.

… gaat voor vieringen met Geest, met geloofsopbouw en met ruimte

voor humor.

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2018.

Profiel van een Brabantse protestantse gemeente.
In 1648 werd de reformatorische gemeente Drunen gesticht, als een kleine
protestantse kerk in een overwegend
katholieke omgeving. Na een periode van
samengaan met omliggende gemeenten
ontstond in 1976 de Samen-op-Weg
gemeente “Hervormd-Gereformeerde
Kerkgemeenschap Drunen”, welke in
1990 als zelfstandige gemeente is gaan
functioneren met een eigen predikant.
De gemeente maakt sinds 2010 deel uit
van de Protestantse Kerk in Nederland
onder de naam Protestantse Gemeente te
Drunen. Zij behoort tot de Classis NoordBrabant, Limburg en Réunion Wallonne.
Met de protestantse gemeenten van
Engelen en Vlijmen is er samenwerking op
enkele terreinen. Onder meer wordt het
kerkblad gedeeld.
Drunen 500 jaar Reformatie

http://www.hkkonsenoort.nl/html/03_nieuws/02_plekbord/plekbord_2017_37.pdf

Sinds 1980 komt de gemeente
samen in het kerkgebouw “De
Open Hof”, gelegen aan de
Vennestraat te Drunen.
De Protestantse gemeente te
Drunen beschikt niet over een
eigen pastorie.
Per 1 november 2018 telde de
gemeente 546 leden, als volgt
verdeeld:
- belijdende leden 256
- doopleden 290.
Het aantal pastorale eenheden
bedroeg op die datum 330.
Het DNA van de gemeente, oftewel wie we zijn en zouden willen zijn als
gemeente, staat in het beleidsplan als volgt omschreven:
“De Protestantse gemeente te Drunen is een geloofsgemeenschap die onderling
verbonden wordt door Jezus Christus. Zijn dood en opstanding, verlossing en
voorbeeld zijn daarin leidend.

De gemeente wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen om God te zoeken en te
leren van Jezus.
De gemeente zet zich actief in om een zichtbare uiting van Gods liefde te zijn in
onze plaatselijke samenleving.”
Onze kerkelijke gemeente bestaat uit protestanten die elders hun wortels
hebben. Daardoor is er geen onderscheid tussen de verschillende denominaties
en wordt gehecht aan ruimte en respect voor verschillende belevingen.

Als symbool van onze
protestantse identiteit
hangen de beeltenissen
van Luther, Calvijn en
Zwingli in de kerkzaal.
De duif aan de
tegenoverliggende muur
maakt zichtbaar dat we
ons graag laten
inspireren en vernieuwen
door de Heilige Geest.

Sinds september 2018 bestaat de kerkenraad uit zeven ambtsdragers en heeft
als primaire taak het herderlijk toezicht en de onderlinge communicatie. De vijf
taakgroepen, te weten diaconie, pastoraat & jeugd , beheer en KOM (eredienst),
maken door middel van de voorzitter deel uit van de kerkenraad. In de
taakgroepen hebben zowel ambtsdragers als taakdragers zitting.
Tweemaal per jaar komen alle ambtsdragers bij elkaar.
De focus van de kerkdiensten is in de afgelopen jaren minder op de prediking
komen te liggen en meer op de dienst als geheel, die gekenmerkt wordt als
inhoudelijk, gevarieerd, informeel en met ruimte voor spontaniteit.
In 2017 liep het vorige beleidsplan, ‘VERgezicht 2017’, af. Het seizoen 2017-2018
is als tussenjaar genomen om ons te oriënteren op de toekomst. Naast een zgn
‘financiële nota’ van het College van Kerkrentmeesters heeft de Werkgroep
PGD2025 adviezen van diverse aard aan de kerkenraad uitgebracht. Deze
adviezen zijn verwerkt in het nieuwe beleidsplan en/of ondergebracht bij de
Taakgroepen.
Het beleidsplan 2019-2023, ‘Met het oog op Jezus’, is eind 2018 vastgesteld in
de kerkenraad en de gemeentevergadering. De speerpunten liggen in het
verlengde van het vorige beleidsplan.

Het dorp Drunen ligt in de Langstraat en behoort tot de
gemeente Heusden. Per 1 januari 2018 had Drunen 18.225
inwoners; terwijl de gemeente Heusden als geheel 43.000
inwoners telde.
Het dorp is gesitueerd tussen het rivierlandschap van de
Bergsche Maas (de klei) en Nationaal park de Loonse en
Drunense duinen (het zand).
In tegenstelling tot (delen van) de ‘Hollandse’
buurgemeenten Waalwijk en Vlijmen is Drunen van oudsher
een Brabants, en dus Rooms-Katholiek dorp. Met de parochie
worden levendige contacten onderhouden en projectmatig
samengewerkt.
In Drunen zijn vier basisscholen gevestigd, waarvan drie met
een Rooms-Katholieke en één met een openbare signatuur.
Breed voortgezet onderwijs wordt in Drunen aangeboden op
het d’Oultremontcollege, behorend tot de OMO Scholengroep
De Langstraat (https://doultremontcollege.nl/).
Voor protestants christelijk voortgezet onderwijs is men
aangewezen op het Willem van Oranjecollege in Waalwijk
(https://www.het-willem.nl/).

Drunen, maart 2019

Beleidsplan PGD 2019-2023 ‘Met het oog op Jezus’
Inleiding
Het vorige beleidsplan met de titel ‘VERgezicht 2017’ heeft de toon gezet voor de
huidige koers van de gemeente. De komende jaren kunnen we verder op die
weg. Een beleidsplan is een beperkt middel met mogelijkheden. Het helpt om te
focussen. Maar het leven ontrolt zich niet altijd langs de lijnen van ons beleid.
Daarom willen we niet star naar het plan kijken maar oog hebben voor de leiding
door de Heilige Geest. Als titel is aan het beleidsplan meegegeven ‘Met het oog
op Jezus’. Wij willen graag een gemeente zijn die middenin de (lokale)
samenleving staat. En die daaarbij de blik richt op Jezus.
Voor dit beleidsplan hebben we niet alleen geput uit het vorige beleidsplan maar
ook uit de nota ‘Een financiële verkenning naar 2025’ en de adviesnota ‘Een
pastorale verkenning naar 2025’.
Jaarlijks bespreken we de voortgang van het beleidsplan in de gemeente.
DNA PGD
… oftewel wie zijn we en zouden we willen zijn als gemeente …
De Protestantse gemeente te Drunen is een geloofsgemeenschap die onderling
verbonden wordt door Jezus Christus. Zijn dood en opstanding, verlossing en
voorbeeld zijn daarin leidend.
De gemeente wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen om God te zoeken en te
leren van Jezus.
De gemeente zet zich actief in om een zichtbare uiting van Gods liefde te zijn in
onze plaatselijke samenleving.
Beleidsdoelen en –terreinen 2019-2023
1. Groei in geloof
•
•
•
•
•

Investeren in de opbouw van het persoonlijk geloofsleven
Elkaar meenemen in het volgen van Jezus, onder meer door het delen van
(geloofs)ervaringen
De Bijbel verovert een (grotere) plaats in de persoonlijke levens van
gemeenteleden
Toenemende openheid voor de werking van de Geest
Pastoraat is (ook) een onderlinge zorg, niet alleen de verantwoordelijkheid
van dominee of ouderling.

2. Kerk naar buiten
•
•
•
•
•

Dienend aanwezig in de plaatselijke samenleving
Kansen op missionair-diaconaal gebied aangrijpen
Missionair-diaconale voortrekkersrol dominee
Als gemeente naar buiten treden en een welkom, open huis vormen voor
(niet-)leden
De gemeente maakt zich sterk ten gunste van de kwetsbaren in de
samenleving, dichtbij en veraf.

3. Gevarieerde vieringen

•
•
•
•

Behoud van de gevarieerde vieringen met ruimte voor interactie en
spontaniteit
Volwaardige plaats voor kinderen in de viering
Ruimte voor de Heilige Geest in de gemeente
Creatieve geloofsinitiatieven zijn welkom.

4. Samenwerking en oecumene
•
•
•

Samenwerking met gelovigen en geloofsgemeenschappen in eigen dorp en
burgerlijke gemeente, waaronder oecumenische initiatieven
Afstemming met protestantse gemeenten in de regio, onder meer met het
oog op de (toekomstige) predikantsplaats
Samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties ten behoeve
van hen die het nodig hebben (zie ook onder 2. ‘Kerk naar buiten’).

5. Wijs rentmeesterschap over gelden en gebouw
•
•
•
•

Voortzetting verantwoord financieel beleid van de afgelopen periode in een
tijd van verder teruglopende inkomsten
Versterking van de financiële positie, onder andere door acties t.b.v. de
Stichting Instandhouding PGD
Behoud van een eigen ontmoetingsplek in Drunen
Doordenken van het gebruik van het gebouw in de komende 10 jaar en de
daarvoor benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2018.

