
 
 
Profielschets predikant PKN-gemeente te Rijssen “Open Hof” (0,5 fte) 
 
Binnen de Open Hof is een parttime (0,5 fte) vacature voor een predikant.  
De Open Hof is een gemeente die laagdrempelig is, actief en ondernemend, waar jong en oud een 
plek vinden binnen het geloof. We zijn een open kerk, waarin ontmoeting en samenwerking worden 
gestimuleerd.  
Wij zoeken een predikant die samen met de collega-predikant de gemeente wil dienen en ook samen 
verantwoordelijkheid voelt. Die de sterke kanten van de ander en zichzelf herkent, daarvan gebruik 
maakt en die de ander kan en wil aanvullen. De predikant waar mee samengewerkt zal worden, is 
eveneens voor 0,5 fte aangesteld. 
 
Visie op predikantschap: 

• Iemand die kan en wil werken aan de opbouw van de gemeente  

• Kennis en uitvoering kan geven aan veranderingsprocessen binnen de gemeente 

• Gevoel heeft voor traditie, maar ook voor de kerk en mensen van vandaag 
 
Werkzaamheden voor de predikant: 

• De Eredienst is en blijft de eerste kernactiviteit. Liturgie, muziek en verkondiging zijn alle drie 
van centraal belang, met daarin uitleg van de Schriften, toepassing op de actualiteit en het 
persoonlijk raken en voeden van de gemeente 

• Het (mede) geven van geestelijke leiding aan de gemeente en het bewaken van de kwaliteit 
van het gemeentezijn in alle aspecten 

• Verleent waar nodig pastorale zorg, met name in crisissituaties en ondersteunt de 
ouderlingen bij het pastorale werk 

 
 
Wij zoeken een predikant die: 

• Beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten 

• Een ´mensenmens´ is 

• Weet in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen door o.a. te zoeken naar andere 
vormen van kerk zijn die de huidige generatie aanspreekt en boeit 

• Oog heeft voor diaconale taken in de samenleving 

• Kennis heeft- en gebruikt maakt van Social Media  

• Toe is aan een nieuwe gemeente 

• Bij voorkeur tussen de 30 en 45 jaar oud is  
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