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Profielkenmerken voor de te beroepen predikant/proponent 
 
 
1. Vertrekpunt voor de te beroepen predikant/proponent is dat hij: 

 een dagelijkse omgang met de Heere heeft 
 de Heere van harte liefheeft 
 geleid wordt door de Heilige Geest en  
 de gemeente, naar Schrift en belijdenis, zal voorgaan in de vreze des Heeren. 

 
 
2. Inzake de prediking de onderstaande punten: 

 een prediking waarin de verzoening door Christus centraal staat, gepredikt vanuit de 
gehele Heilige Schrift.De zondige mens is gevallen in Adam en de tweede Adam kan 
alleen uitkomst brengen als Verlosser en Middelaar.  

 in de prediking gebruikt de predikant/proponent hedendaags taalgebruik en zoekt hij 
aansluiting bij de leefwereld van de jongste tot en met de oudste. 

 de prediking moet een duidelijke boodschap hebben, die we kunnen toepassen in ons 
dagelijks leven. 

 in de avonddiensten wordt d. m.v. leerdiensten aandacht gegeven aan de 
belijdenisgeschriften. 

 
 
3. De predikant/proponent moet, binnen zijn pastorale taak, herder en leraar zijn van heel de            

gemeente  in haar volle breedte.  Dit houdt in: 
 hij voelt zich betrokken bij het jeugdwerk en catechese 
 bewogen is over de zieken en bedroefden in de gemeente 
 de bejaarden en gemeenteleden in de diverse zorgcentra bezoekt en ondersteunt 
 dat hij naast crisispastoraat in de gemeente ook regulier pastoraat vervult 
 dat hij binnen het pastoraat ook aandacht heeft voor de kerkradioluisteraars 
 
 

4. De predikant/proponent heeft aandacht voor en stimuleert de missionaire taak van de gemeente 
binnen het zendings- en evangelisatiewerk, in samenwerking met de diverse organen van 
bijstand. 

 
 
5. Naast kerkelijke activiteiten moet de predikant en zijn vrouw bereid zijn, zonder dat hun 

gezinsleven hier onder lijdt, ook andere sociale, informele kontakten binnen de gemeente te 
willen onderhouden, waardoor de onderlinge band tussen gemeente en pastorie c.q. de 
gemeenteopbouw versterkt wordt.  

 
 
6. De predikant/proponent kan zich geheel vinden in het beleidsplan van de Hervormde gemeente 

van Vinkeveen, welke zich rekent tot de richting van de Gereformeerde Bond.  


