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   PROFIELSCHETS 
 
Deze profielschets geeft basisinformatie over de protestantse wijkgemeente Noordwijk en 
staat in samenhang met het beleidsplan 2023-2028 dat in ontwikkeling is. In deze informatie 
zijn de verwachtingen verwerkt die wij hebben bij de komst van een nieuwe predikant (80-
100%) in de vacature die per 17 juli 2022 ontstaan is. Het is daarmee tevens de 
profielschets van de predikant die wij zoeken.  
 
INLEIDING 
 
De gemeente 
De Protestantse Gemeente te Noordwijk bestaat uit twee wijkgemeenten: wijkgemeente Noordwijk 
en wijkgemeente Ichthus (wijkgemeente van bijzondere aard met Gereformeerde Bond (GB) profiel) 
die samenkomen in een eigen kerkgebouw. In de wijkgemeente Noordwijk is een vacature te 
vervullen. Daarom is de focus van deze profielschets hierop gericht. 
 
De Protestantse wijkgemeente Noordwijk is een geloofsgemeenschap die haar weg gaat in 
vertrouwen op de liefde van God. In het leven, sterven en opstaan van Jezus Christus hebben we 
de eigen aard en de unieke betekenis daarvan leren kennen: voor onze gemeenschap, voor ons 
persoonlijk en voor de wereld waarin wij leven. Wekelijks komen we samen in onze twee mooie 
kerkgebouwen, de Oude Jeroenskerk en de Buurtkerk, om ons in de zondagse erediensten te laten 
bezielen door de Bijbelse verhalen. Hierbij stellen we ons de vraag hoe wij hier in het leven en 
werken van alledag concreet mee aan de slag kunnen.  
 
Uiteraard zijn we niet alleen kerk op zondag. Naast onze kerkgebouwen zijn ons zalencentrum De 
Vinkenhof en het Windkrachthuis aan de Hoofdstraat (momenteel bewoond door Oekraïense 
vluchtelingen) uitstekend geschikt voor allerlei gemeenschappelijke activiteiten door de week en 
voor kleinschalige uitvaartdiensten (De Vinkenhof). Hier wordt door gemeenteleden en vele anderen 
veel gebruik van gemaakt.  
Meer informatie over de Protestantse Gemeente te Noordwijk is te vinden op http://www.pkn-
noordwijk.nl. 
 
Toekomstvisie 
De plek die de gemeente in de samenleving wil innemen laat zich het beste omschrijven aan de 
hand van de volgende kernwoorden: betrokken – open – uitnodigend – actueel en verbonden  
Betrokken: we zijn er op uit om de betrokkenheid tussen gemeenteleden onderling te laten groeien 
en de betrokkenheid van de gemeente bij de samenleving te vergroten.  
Open: we willen meer zichtbaar zijn als open geloofsgemeenschap voor ieder mens die op ons pad 
komt en dat moet tot uiting komen in ons hele doen en laten zoals bijvoorbeeld in ons jaarlijkse 
activiteitenprogramma, onze vieringen en in de omgang met onze gebouwen.   
Uitnodigend: we willen groeien in gastvrij kerk zijn waarbij we niet denken in grenzen binnen en 
buiten maar een uitnodigende grondhouding hebben om samen te vieren, te delen, te leren en te 
dienen.  

http://www.pkn-noordwijk.nl/
http://www.pkn-noordwijk.nl/
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Actueel: we willen wegen zoeken om goed in te spelen op wat er speelt in de samenleving en 
daarbij steeds de vraag blijven stellen ‘hoe willen we kerk zijn in deze tijd en kunnen we vanuit de 
liefde van God van betekenis zijn voor ons dorp en de samenleving.  
Verbonden: bij “het omzien naar elkaar in het licht van Gods Woord” willen we steeds op allerlei 
manieren in gesprek zijn met elkaar en zoeken we daarin de nodige diepgang.  
 
Wij verwachten van de nieuwe predikant dat hij/zij zich zal kunnen vinden in bovenstaande 
toekomstvisie en actief mee wil werken om de gemeente in die richting verder op te bouwen. 

Het team van professionals 

Na invulling van de vacature zal het team van beroepskrachten (het Koepelteam) bestaan uit: 

• Twee wijkpredikanten waarvan er één 80 – 100% en één in deeltijd (80%) werkt;  

• Een predikant-pionier (70%) voornamelijk werkzaam voor de middengeneratie (Windkracht 
3pt0); 

• Een kerkelijk medewerker (60%) werkzaam als ouderenpastor1; 

• Een jeugdwerker (50%) werkzaam in doelgroep jonger dan 25 jaar (Windkracht Jong). 
 

In het Koepelteam werken predikanten, de predikant-pionier en de ouderenpastor/jeugdwerker nauw 
samen. Als geheel geven zij leiding aan het geestelijk leven binnen de gemeente.  
 
Beide wijkpredikanten hebben een algemene opdracht en zijn inzetbaar voor alle voorkomende 
werkzaamheden die van een predikant mogen worden verwacht. Zij kunnen elkaar daar waar nodig 
vervangen en steunen. De kerntaken eredienst, ontmoeting en bezinning (voorheen vorming en 
toerusting), pastoraat en deelname aan het bestuur pakken zij verhoudingsgewijs in gelijke mate op 
waarbij de specifieke kwaliteiten van de predikanten zo optimaal mogelijk benut worden. 
Het Koepelteam heeft periodiek overleg en werkt actief samen met de wijkkerkenraad om zo de 
juiste koers van het ingezette beleid te houden. 
 
Hieruit volgt dat we een predikant zoeken die goed binnen een team van collega’s kan 
samenwerken en zich daarin loyaal en collegiaal opstelt.    
 
Iets over de burgerlijke gemeente Noordwijk 
Gemeente Noordwijk bestaat uit 4 dorpen: Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout 
en De Zilk.  Het dorp Noordwijk (Zee en Binnen) is een moderne kustplaats met een rijke historie. 
De ligging van deze bloemenbadplaats is met recht uniek te noemen: midden in de Bollenstreek met 
maar liefst dertien kilometer zandstrand, duinen en bos. Noordwijk heeft met zo’n 27.000 inwoners 
nog een dorps karakter. Noordwijk aan Zee is een dynamische badplaats en een toeristisch 
centrum, terwijl Noordwijk Binnen een bijzonder aantrekkelijke historische kern heeft met onder 
andere onze middeleeuwse Oude Jeroenskerk.  
Beide kerkgebouwen (Oude Jeroenskerk en Buurtkerk) hebben een belangrijke plaats in het 
culturele leven van Noordwijk en dat uit zich o.a. in orgelconcerten, kooroptredens, theater, 
tentoonstellingen, etc. 
Veel inwoners van Noordwijk werken in andere delen van de Randstad. De steden Amsterdam, Den 
Haag, Haarlem en Leiden zijn vanuit Noordwijk gemakkelijk bereikbaar.  
In het dorp Noordwijk zijn negen basisscholen (waarvan 2 Protestants Christelijke scholen waarmee 
wordt samengewerkt), een school voor speciaal én voortgezet speciaal onderwijs en een school 
voor openbaar voortgezet onderwijs (vmbo-t, havo en vwo). Op fietsafstand bevinden zich in de 
nabijgelegen gemeenten verschillende andere onderwijsinstellingen, waaronder 
scholengemeenschappen (Katwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, ook van christelijke 
signatuur) en een universiteit (Leiden).  
  

 
1 De taak van ouderen- en jeugdwerker wordt momenteel vervuld door een en dezelfde persoon. 
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NADERE TAAKOMSCHRIJVING 
 
Erediensten 
De zondagse erediensten nemen een belangrijke plaats in binnen de wijkgemeente Noordwijk. 
In de huidige situatie wordt op alle zondagen en op christelijke feestdagen in beide kerkgebouwen 
een dienst gehouden. De meeste hiervan zijn vormgegeven volgens de oecumenische orde van 
dienst waarin ook het oecumenisch leesrooster gevolgd wordt. In deze diensten hebben de 
schriftlezingen (uit de nieuwe Bijbelvertaling van 2021), de preek en liederen (uit het nieuwe 
Liedboek van 2013) een dragende functie. 
In het kerkelijk seizoen (tussen startzondag en Pinksteren) is er in beide kerken ongeveer eens per 
maand een meer laagdrempelige viering waarin gebruik gemaakt wordt van andere muziek en 
vormen dan in een “gewone viering”. Voorbeelden van deze vieringen zijn diensten voor jong en 
oud, kerk-en-schooldiensten, Kliederkerk, Windkrachtvieringen, themadiensten, Top-2000-dienst, 
etc. 
In de Oude Jeroenskerk ondersteunt het Protestants Kerkkoor onder leiding van een cantor-organist 
maandelijks de eredienst. 
 
Van de predikant wordt verwacht dat hij/zij vanuit zijn eigen geloofsbeleving Bijbelverhalen op een 
eigentijdse manier weet te verbinden met de levensvragen van mensen. De gemeente hecht daarbij 
veel waarde aan een goed verzorgde liturgie. 
Gezien de veelheid en variatie van diensten én het verschillende karakter van de twee vierplaatsen 
(Oude Jeroenskerk versus Buurtkerk), wordt daarbij van hem/haar verwacht dat hij/zij volwassenen 
én kinderen op verschillende niveaus kan aanspreken en open staat voor de diverse vormen van 
vieren.  
De predikant staat open voor vernieuwing, brengt daarvoor een eigen nieuwe impuls in en werkt 
samen met de werkgroep Vieringen aan manieren van vieren die aansprekend zijn voor zoveel 
mogelijk gemeenteleden.  
De predikant werkt nauw samen met de organist/pianist in het (muzikaal) vormgeven van de liturgie 
voor de eredienst. Daarbij werkt de predikant in de Oude Jeroenskerk samen met de cantor-organist 
en in de Buurtkerk wisselend met de dan dienstdoende organist of pianist.  
In de Buurtkerk wordt wekelijks ter ondersteuning van de liturgie gebruik gemaakt van 
beeldschermen. Het maken van de presentatie en bediening van apparatuur wordt uitgevoerd door 
een team van vrijwilligers waarbij de predikant eindverantwoordelijk is voor de inhoud. Van de 
predikant wordt verwacht dat hij/zij hier actief gebruik van maakt.  
 
In de zomer tijdens de schoolvakantie is er beurtelings één kerkgebouw in gebruik. Ook op 
Hemelvaartsdag en bij de Oudejaarsdienst is dat zo en soms daarnaast nog in bijzondere gevallen. 
 
Elke tweede zondagavond van de maand (behalve in de zomer) wordt met medewerking van het 
Vesperkoor en onder leiding van de cantor-organist in de Oude Jeroenskerk een vesper gehouden, 
Deze vieringen verlopen volgens de orde van de kloostervespers en hebben een hoog klassiek 
muzikaal niveau.  
 
Ook bij de weeksluitingen in de twee woon-/zorgcentra in Noordwijk is de predikant betrokken 
volgens een rooster dat in overleg met hem/haar wordt opgesteld. 
 
Tot slot zal hij/zij regelmatig voorgaan in rouw- en trouwdiensten. 
 
Pastoraat 
In de afgelopen jaren is er gericht gewerkt aan het versterken van de bezetting van de wijkteams die 
zich inzetten voor het contactpastoraat. Jaarlijks wordt er een toerustingsavond voor alle 
contactpersonen georganiseerd. Over het algemeen is er vooral sprake van één-op-één pastorale 
zorg voor oudere gemeenteleden (70+).  
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In de komende jaren willen we ons inzetten voor het behoud van het traditionele contact- en 
crisispastoraat en tegelijkertijd investeren in een pastorale structuur die in samenspraak met 
Windkracht 3pt0 en Windkracht Jong beter is toegesneden op jongere leeftijdsgroepen. Daarbij 
willen we meer nadruk leggen op het bevorderen van onderlinge zorg en aandacht van leeftijd- en 
lotgenoten. De ervaring leert immers dat mensen in eenzelfde situatie elkaar nogal eens tot steun 
kunnen zijn. Ook moet goed worden nagedacht over de vraag hoe het pastoraat meer Corona-proof 
kan worden. In de woonzorgcentra blijft het een belangrijke uitdaging om zowel het individuele 
pastoraat als weeksluitingen en ontmoetingsbijeenkomsten vorm te geven.  
 
Noordwijk is verdeeld in twaalf pastorale wijken, waarvan de nieuwe predikant er vijf of zes voor 
zijn/haar rekening neemt. Daarbij werkt hij/zij samen met de werkgroep Pastoraat die drie- á 
viermaal per jaar bij elkaar komt.  
 
De ouderenpastor is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de twee zorgcentra en de pionier-
predikant van Windkracht 3pt0 heeft als taak om in een deel van zijn tijd pastorale relatie te zoeken 
met gemeenteleden uit de middengeneratie in samenspraak met de jeugdwerker en de allround 
predikanten.   
 
Jeugdwerk / Windkracht Jong 
Binnen het jeugdwerk is een professionele jeugdwerker actief. Samen met leden van het 
jeugdplatform geeft hij uitvoering aan het opgestelde jeugdbeleidsplan. Er is een catechesegroep 
voor tieners onder leiding van de jeugdwerker. Belijdeniscatechisatie wordt door (één van) de 
predikanten gegeven. Bovendien is er een jongvolwassenen groep van gemeenteleden en niet 
gemeenteleden actief in en om De Vinkenhof. Jeugdwerker en de Windkrachtpredikant hebben met 
hen ‘los’ contact. 
Van de predikant wordt verwacht dat er waar dat gewenst is nauw samengewerkt wordt met de 
jeugdwerker. 
 
Diaconaat 
Het diaconaat van onze gemeente is zo wezenlijk dat het niet alleen gestalte kan krijgen door de 
waardevolle initiatieven en projecten die de diakenen samen (ook samen met de diaconie van 
wijkgemeente Ichthus) ondernemen, maar dat het alle deelgebieden van onze gemeente zou 
moeten doordringen. Dat betekent dat dus ook de vieringen, het jaarprogramma Ontmoeting en 
Bezinning, het jeugd- en ouderenwerk, het pastoraat, het beheer van geld en gebouwen en 
Windkracht 3pt0 mede een diaconaal karakter zouden moeten hebben. Dit is dan ook een belangrijk 
aandachtspunt in het nieuwe beleidsplan 2023-2028.  
 
De predikant heeft geen actieve rol in het college van diakenen, maar van hem/haar wordt wel 
verwacht met hen in nauw contact te staan als het gaat over de noodzakelijke diaconale zorg in 
Noordwijk. Hij/zij zet aan tot diaconaal handelen in het ondersteunen van mensen die dat nodig 
hebben hier en elders in de wereld. Daarnaast is hij/zij betrokken bij de voorbereidingen van de 
ZWO-vieringen die tweemaal per jaar in beide kerkgebouwen plaatsvinden. 
 
Ontmoeting en bezinning 
De werkgroep Ontmoeting en Bezinning heeft als doel mensen bij elkaar te brengen en aan het 
nadenken te zetten over wezenlijke thema’s van geloof en leven. Het streven is om dat te doen door 
middel van een gevarieerd en wisselend activiteitenprogramma dat elk seizoen wordt aangeboden. 
Dit programma wil allerlei deelgebieden bestrijken zoals Bijbelstudie, meditatie, geloofsgesprek, 
theater, film en literatuur en daarnaast ook kunst, muziek, diaconaat en filosofie. Er wordt bovendien 
steeds goede samenwerking gezocht met het Noordwijkse Leerhuis dat aandacht geeft aan de 
joodse traditie. Dit Leerhuis is verbonden met de protestantse wijkgemeente, maar vaart een 
zelfstandige koers die oecumenisch gericht is. 
De activiteiten worden voorbereid en geleid door de eigen predikanten of door gastsprekers die 
daarvoor vaak ook een honorarium ontvangen.  
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Van de nieuwe predikant wordt verwacht dat hij/zij actief zal deelnemen aan de voorbereiding en 
uitvoering van het jaarlijkse activiteitenprogramma, mede in overleg met de werkgroep Ontmoeting 
en Bezinning. 
 
Externe contacten 
In Noordwijk is er contact tussen de wijkgemeenten, de parochie en andere geloofsstromingen. 
Twee keer per jaar, in de Week van gebed voor de eenheid van de kerken en in de Vredesweek, is 
er op zondagmorgen een oecumenische viering met de parochie waarbij de predikanten een actieve 
rol hebben. Ook participeert één van de predikanten in de korte oecumenische herdenkingsdienst 
op 4 mei en in de oecumenische Jeroens Ommegang op de derde zondag in augustus voorafgaand 
aan de zondagmorgendienst.  
 
Van de nieuwe predikant wordt verwacht dat hij/zij bereid is zich in te zetten voor deze 
oecumenische activiteiten en dat hij/zij daarnaast zichtbaar wil zijn in de samenleving van Noordwijk 
en daar waar nodig en mogelijk bondgenootschappen zoekt. De predikant maakt dan ook deel uit 
van de Werkgemeenschap van Predikanten & Pastores van de Bollenstreek.  
 
Organisatie en beleid 
De Protestantse Gemeente te Noordwijk bestaat uit twee wijkgemeenten (GB-wijkgemeente Ichthus 
en de protestantse wijkgemeente Noordwijk) en dus twee wijkkerkenraden. Deze ontmoeten elkaar 
in de Algemene Kerkenraad (AK). 
De wijkkerkenraad (WK) van wijkgemeente Noordwijk weet zich, naast Windkracht 3pt0, de colleges 
van diakenen en van kerkrentmeesters, omringd door diverse werkgroepen zoals de werkgroep 
Pastoraat, de werkgroep Vieringen, het Jeugdplatform, de werkgroep Communicatie en de 
werkgroep Ontmoeting en Bezinning.  
In de WK hebben alle ambtsdragers zitting. De WK komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen om 
besluiten te nemen, beleid vast te stellen en begrotingen en jaarrekeningen van het college van 
kerkrentmeesters goed te keuren. 
De kleine kerkenraad (KK), met daarin vertegenwoordigers vanuit de colleges en werkgroepen en 
alle predikanten, komt elke maand bijeen (m.u.v. van de zomermaanden) om de lopende activiteiten 
te coördineren en te begeleiden.  
Het moderamen, bestaande uit voorzitter, scriba en één van de predikanten, komt maandelijks 
bijeen. 
 
SAMENVATTEND 
 
Van de aan te stellen predikant wordt verwacht dat hij/zij zich op de voor hem/haar vertrouwde 
terreinen van vieringen, pastoraat, ontmoeting en bezinning en bestuur op een opbouwende en 
inspirerende manier zal inzetten. Daarbij heeft hij/zij goede communicatieve vaardigheden (ook via 
de sociale media) en een open grondhouding en kan hij/zij goed omgaan met opbouwende kritiek. 
Hij/zij is gericht op samenwerking met collega’s en de betrokken werkgroepen en stelt zich op als 
teamspeler. 
Het is belangrijk dat hij/zij op bovengenoemde deelgebieden midden in de gemeente wil staan en 
zich met behoud van eigen identiteit kan verplaatsen in de verschillen in geloofsbeleving die hij/zij 
tegenkomt. 
 
Daarnaast zijn de volgende speerpunten van belang: 
 

• Hij/zij is bereid en in staat contact te zoeken met gemeenteleden die op de drempel van de kerk 
wonen en (nog) niet zichtbaar actief betrokken zijn; 

• Hij/zij weet realistisch en creatief om te gaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen 
de gemeente; 

• Hij/zij denkt en werkt actief mee in het zoeken van nieuwe wegen om de gemeente 
toekomstbestendig te laten zijn en in goed contact te staan met de samenleving; 

• Hij/zij gaat zorgvuldig om met vrijwilligers en weet hen te motiveren; 
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• Hij/zij heeft hart voor het beleid om de gemeente op alle gebieden een diaconale uitstraling te 
geven. 

 
De aan te stellen predikant heeft ervaring in minimaal één andere gemeente. 
 
Noordwijk heeft daarbij het volgende te bieden: 

• Een goed en gemotiveerd koepelteam bestaande uit collega’s en de kerkelijk medewerker voor 
jeugdwerk en ouderenpastoraat; 

• Professionele kerkmusici en bekwame amateurmusici; 

• Een kerkenraad die de predikant ondersteunt en samen optrekt daar waar nodig is; 

• Een enthousiast team van vrijwilligers; 

• Twee prachtige kerkgebouwen en een multifunctioneel kerkelijk centrum; 

• Een fantastische badplaats met zon en zee en veel culturele activiteiten.  

• Het heeft de voorkeur dat de predikant in Noordwijk (of omgeving) komt wonen. In Noordwijk is 
een pastorie beschikbaar.  

 
 
Naast bovenstaande profielschets is er verdere informatie over de protestantse wijkgemeente te 
vinden op de website www.pkn-noordwijk.nl en is de tekst van het beleidsplan 2023-2028 dat al ver 
in ontwikkeling is en in het najaar van 2022 wordt afgerond beschikbaar. 
 
Hieronder is in bijlage 1 een grafiek te vinden met de leeftijdsopbouw van de gemeente zoals deze 
er in april 2022 uitzag. 
 
 
 
Bijlage 1: Leeftijdsopbouw wijkgemeente Noordwijk 
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