Gezamenlijke protestantse kerken van Usselo en
Haaksbergen-Buurse

Profielschets voor de nieuw te beroepen predikant
(M/V)
Algemeen
Vanwege het emeritaat van onze gezamenlijke predikant in december 2021, willen de Protestantse
gemeenten van Usselo en Haaksbergen-Buurse gezamenlijk weer een fulltime predikant(e) beroepen
die deze twee gemeenten gaat dienen; 50% in de ene en 50% in de andere. De gemeenten hebben
hiervoor een samenwerkingsverband opgezet en zijn op zoek naar een enthousiaste predikant(e) die
samen wil bouwen met de collega predikant uit Haaksbergen, de beide kerkenraden en alle
gemeenteleden aan een toekomstbestendige kerk. De nieuwe predikant(e) zal gaan wonen in de
pastorie van de Protestantse Gemeente in Usselo.
Eredienst.
De nieuwe predikant(e):
o Is een inspirator,
o Exegeet en pastor.
o Verstaat kerkelijke taal maar spreekt met woorden van nu.
o Is liturgisch inventief.
o Betrekt gemeenteleden van jong tot oud bij de uitvoering en gaat op een plezierige,
interactieve manier met ze om in de diensten.
o Weet anderen te overtuigen dat naast traditie, nieuwe vormen behulpzaam kunnen zijn.
o Vindt inhoud, vormgeving en muzikale invulling belangrijk.
Organisatie en beleid.
De nieuwe predikant(e):
o Is in meerdere opzichten een bruggenbouwer (tussen leeftijdscategorieën, verschillende
geloofsgemeenschappen, burgerlijke gemeenten tussen Haaksbergen en Usselo, …)
o Heeft kennis en affiniteit met moderne vormen van Social Media om voortrekker te zijn in
nieuwe vormen van jeugdwerk die aansluiten bij de hedendaagse samenleving.
o Is flexibel en veerkrachtig; er wordt een goede samenwerking met de kerkenraden, de
pastorale medewerkers, de Haaksbergse collega en beide cantor-organisten verwacht.
o Draagt bij aan de in gang gezette veranderingen en bewegingen binnen beide gemeenten en
is in staat om vastgeroeste waardes en routines te doorbreken.
Pastoraat en Diaconie
De nieuwe predikant(e):
o Heeft veel aandacht voor ouderen en voor nieuw ingekomenen.
o Heeft een brede belangstelling voor de jongeren, ook al komen deze niet meer zo trouw naar
de kerk.
o Geeft blijk van maatschappelijke betrokkenheid en streeft naar een sterke verbinding met de
samenleving.
o Kan omgaan met de diversiteit binnen de samenleving én onze gemeenschap; ‘boeren,
burgers en buitenlui’.
o Heeft oog voor de noden dichtbij en veraf.
Vorming & Toerusting en Oecumene
De nieuwe predikant(e)
o Neemt initiatief in het verder uitbouwen en ondersteunen van de verschillende activiteiten
en werkvormen.

