Samen de wind achterna om geloof te beleven en te delen

Profielschets Predikant Pionier wijkgemeente Noordwijk (0,5 fte)
van de Protestantse Gemeente te Noordwijk

Wijkgemeente Noordwijk binnen de Protestantse Gemeente te
Noordwijk
De wijkgemeente Noordwijk binnen de Protestantse Gemeente te Noordwijk is
een pluriforme, veelzijdige en een levende gemeenschap die in haar spreken en
handelen de boodschap van Christus tot uitdrukking wil brengen. Zij wil een
betekenisvolle en vitale gemeente zijn waarbinnen mensen van alle leeftijden
zich thuis voelen, betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij is zich bewust van
de diversiteit aan levensvragen van de verschillende generaties en van haar plek
en opdracht in de samenleving. De komende jaren wil zij de dienstbaarheid en de
zichtbaarheid in de samenleving versterken en inspelen op de actuele noden
plaatselijk en in de wereld.
Beleidsplan
In het beleidsplan 2010 - 2015 is de zorg en aandacht voor de groep
gemeenteleden van 25- tot 50 jarigen tot speerpunt en prioriteit gemaakt. In
verband daarmee is in 2012 besloten om het team van predikanten te versterken
met een nieuwe predikant die vooral zou gaan werken onder en met deze groep.
In juni 2012 is ds. Janneke Nijboer als predikant pionier met een bijzondere
opdracht gestart in Noordwijk, en eind 2012 ontstond de werkgroep
Windkracht3pt0. In 2013 werd de werkgroep omgevormd tot één van de eerste
landelijke Pioniersplekken. Deze is inmiddels ruim 6 jaar actief en wordt nog tot
en met 2019 financieel ondersteund door de Landelijke Kerk.
In het beleidsplan 2017 – 2022 is bepaald dat de wijkgemeente de pioniersplek
Windkracht3pt0 gedurende deze periode wil dragen.
Het team van beroepskrachten
Na invulling van de vacature zal het team van beroepskrachten (het Koepelteam)
bestaan uit:
 Twee wijkpredikanten waarvan er één fulltime en één in deeltijd (0,8 fte)
werkt;
 Eén predikant-pionier (0,5 fte) werkzaam binnen de pioniersplek
Windkracht3pt0 (vacant per 1 mei 2019);
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Eén kerkelijk werker (0,6 fte) werkzaam als ouderen pastor (vacant per 1
april 2019);
En één jeugdwerker (0,5 fte en vacant per 1 juli 2019).

In het Koepelteam werken predikanten, predikant-pionier, kerkelijk werker en
jeugdwerker nauw samen. Als geheel geven zij leiding aan het geestelijk leven
van de gemeente.
Windkracht3pt0
Community
Windkracht3pt0 is een community met een netwerkstructuur. Op de
knooppunten van het netwerk komen mensen samen voor activiteiten in real life
of inspiratie online. Daar ontmoet een deel van de community elkaar. De
ontmoetingen in real life zullen de vorming van de community stimuleren en
ruimte maken voor het delen van leven en geloven. Het experimentele zit er in
dat je zonder kerkgebouw en vaste plaats van samenkomst, toch mensen met
elkaar verbindt.
Windkracht3pt0 hanteert de volgende kernwaarden:
betrokken
De community wordt gevormd door mensen tussen de 25 en 50 jaar en is
betrokken op de context van de doelgroep in het alledaagse leven. Zij wil een
factor zijn in de persoonlijke levenssfeer van mensen en zichtbaar in de
samenleving in Noordwijk.
uitnodigend
De community is uitnodigend naar anderen tussen 25 en 50 jaar die nog niet bij
Windkracht3pt0 betrokken zijn. Een ieder is missionair in zijn eigen netwerk.
open
Het open karakter van de community heeft te maken met de doelgroep. Er
stromen mensen in, er stromen mensen uit. Dit kan door hun leeftijd komen, of
omdat ze zich bij de ene activiteit wel betrokken voelen en bij andere activiteiten
niet.
eigentijds
De community wil eigentijds zijn zowel in haar uitingen als in haar aanbod. Zij
zal steeds in beweging zijn en creatief en speels op zoek gaan naar nieuwe
vormen van kerk zijn die aansluiten bij de tijdsgeest.
geloven
Wat de community bindt, inspireert en motiveert is geloven in God, in Jezus
Christus en in de Geest die van hen uitgaat. In al haar activiteiten, hoe
laagdrempelig ook, zal het geloof ter sprake komen.
Werkwijze
In de pioniersweg die Windkracht3pt0 gaat, wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij de doelgroep. Zij zijn het vertrekpunt bij de keuze en vormgeving van de
events, de gespreksavonden en andere uitingen. Daarnaast wordt elke activiteit
aan de kernwaarden getoetst. Thema’s uit de samenleving worden opgepakt als
de werkgroep merkt dat de doelgroep daar enthousiast over is. Ideeën die in de
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community ontstaan worden opgepakt en krijgen vorm in een event, een
gespreksavond, of op een andere wijze.
Er wordt ruimte gelaten om in te kunnen gaan op actuele ontwikkelingen in
samenleving of kerk, waar de doelgroep zich over uit.
Deze werkwijze komt tot uiting in:
events
Ontmoetingsmomenten in de vorm van events, licht en zinnig van karakter. De
events hebben een open en laagdrempelig karakter. Er wordt weinig van de
deelnemers gevraagd tijdens het event. Ontmoeting staat voorop.
Elk event kent een verrassend belevingsmoment, waarin uitnodigend wordt
geprobeerd kernwoorden uit het christelijk geloof centraal te stellen en te vieren.
Tijdens de events wordt het alledaagse met het heilige verbonden. Wij slaan
bruggen tussen samenleving en kerk in de ruimste zin van het woord. In
samenwerking met het jeugdwerk bieden wij een kinderprogramma aan. De
thema’s van de events worden niet bepaald door de samenlevingsvorm waarin
mensen leven.
ontmoetingsavonden
Tijdens de ontmoetingsavonden worden thema’s uit het dagelijks leven
verbonden met geloof en uitgediept. Van de deelnemers wordt een actieve en
lerende houding verwacht. De thema’s van de ontmoetingsavonden worden niet
bepaald door de samenlevingsvorm waarin mensen leven, maar geven wel
ruimte om hierover in gesprek te gaan.
PR
Met een glossy twist in de PR wordt geprobeerd aan te sluiten bij the feel, van de
levenssfeer van de doelgroep. Om de zichtbaarheid in de Noordwijkse
samenleving te vergroten wordt actief afgestapt op de plaatselijke pers, radio,
krant, etc. zodat de doelgroep ons herkent en ziet dat geloof relevant is in het
dagelijks leven. Sociale media worden bewust ingezet in het vergroten van het
bereik onder Noordwijkers.
De PR van Windkracht3pt0 gaat uit van mensen die niet bij de kerk horen, door
de taal die gebruikt wordt en de manier van uitnodigen.
bijdragen
In de aanloop naar iedere activiteit wordt de doelgroep gestimuleerd om
missionair te zijn in zijn eigen netwerk.
De doelgroep draagt in verhouding tot oudere gemeenteleden in Noordwijk
minder bij aan de kosten van de kerkelijke gemeenschap, daarom wordt bij elke
activiteit een financiële bijdrage gevraagd.
Daarnaast zoekt de werkgroep naar financiële bronnen zowel binnen als buiten
de kerk.
Nieuwe predikant/pionier
In verband met het vertrek van de huidige predikant pionier en in het licht van
het in het beleidsplan bepaalde is de wijkgemeente Noordwijk op zoek naar een
predikant pionier die samen met de vrijwilligers binnen het pioniersteam de
ingeslagen pioniersweg wil bestendigen en verder uitbouwen.

Profielschets predikant pionier wijkgemeente Noordwijk / Protestantse Gemeente te
Noordwijk / 11-05-2019

Functieomschrijving
Van de nieuwe predikant wordt in het bijzonder verwacht dat hij/zij:
samen met het pioniersteam inhoudelijk vormgeeft aan events, activiteiten
en vieringen voor de doelgroep;
een actieve, aanjagende en inspirerende rol vervult bij de opzet en
invulling van activiteiten gericht op de doelgroep;
de activiteiten gericht op de doelgroep, waar mogelijk, benut om een brug
te slaan met Windkracht Jong. Dit in samenwerking met de jeugdwerker;
voeling heeft met nieuwe vormen van ‘gemeente-zijn’ waarbij de
verbinding tussen geloof en dagelijks leven en het onderling uitwisselen
van geloofservaringen een belangrijke plaats in neemt;
een verbindende factor is tussen de Pioniersplek en de wijkgemeente
Noordwijk;
zichtbaar is binnen de wijkgemeente onder andere door regelmatig voor te
gaan in de reguliere erediensten in beide vierplekken;
het missionaire karakter van de pioniersplek verder uitdraagt inspelend op
de actualiteiten in de samenleving.
Gevraagde kerncompetenties
Van de nieuwe predikant wordt gevraagd dat hij/zij:
duidelijk affiniteit heeft met het leven en werken van de doelgroep, hun
taal spreekt en door deze groep is geboeid;
in staat is deze mensen te inspireren en in te haken op wat hen bezig
houdt;
een levend persoonlijk geloof heeft;
in staat is om op een originele en stimulerende wijze een brug te slaan
tussen het Christelijk geloof en het dagelijks leven van nu en morgen;
goed kan samenwerken in het team van professionals binnen de
wijkgemeente Noordwijk;
het werken met en voor mensen een boeiende uitdaging vindt en dus een
echt ‘mensen-mens’ is;
vernieuwende ideeën heeft over het ‘ondernemerschap’ van de
pioniersplek en meedenkt over het financiële beleid van de pioniersplek nu
de subsidie vanuit de landelijke kerk afloopt;
gemakkelijk en enthousiast kan communiceren;
heeft bewezen vernieuwingen in het ‘gemeente-zijn’ te kunnen realiseren;
en creatief gebruik maakt van sociale media en muziek.
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