
 

Profielschets predikant Protestantse gemeente Schouwen aan Zee,  

Cluster Burgh/Pelgrimskerk.  

 

1. De zondagse eredienst beschouwen wij als een belangrijke pijler van de 

geloofsgemeenschap. De ontmoeting met God en met elkaar zorgt voor inspiratie 

en bezinning. We vieren, bidden en zingen samen en voelen ons thuis.  

2. In de eredienst is er – naast de traditionele vorm van vieren - ruimte om te 

variëren naar vorm en inhoud. Wij vragen lef om nieuwe wegen in te slaan en op 

een eigentijdse en enthousiaste manier de kern van het geloof in God naar het 

hedendaagse te vertalen. 

3. We zoeken een predikant voor een levendige gemeente, waar veel kan.  

4. Inspireren en enthousiasmeren zijn kernwoorden van wat wij verwachten van een 

nieuwe predikant. Dit geldt voor allerlei activiteiten (ook nieuwe), waarbij de 

predikant zeker niet alles zelf hoeft te doen of overal hoeft bij te zijn. 

5. Wij zoeken een predikant die met beide benen op de grond staat, met een grote 

mate van maatschappelijke betrokkenheid. Er is in de maatschappij een 

toenemende behoefte aan aandacht en zorg. Het begrip “zorgzame kerk” lijkt van 

steeds groter betekenis, ook buiten de kerk.  

6. De leeftijdsopbouw van de gemeente is zodanig dat er relatief veel ouderen zijn, 

maar toch ook nog ruim 85 leden tot 45 jaar. Wij zoeken daarom een predikant 

die samenbindend is en in het pastoraat oog heeft voor alle leeftijdsgroepen. 

7. Kennis van nieuwe ontwikkelingen, visie en ervaring op het gebied van werken 

met jongeren en jonge ouders strekt tot aanbeveling. We hopen op een 

predikant, die hen inspireert, uitdaagt en vertrouwt. Gebruik van moderne wijzen 

van communiceren (social media, beamer) wordt op prijs gesteld. 

8. Wij zijn ook een “toeristische kerk” . Naast ca. 500 vaste gemeenteleden, telt 

Burgh-Haamstede ca. 100 gastleden, die sterk met ons verbonden zijn. Tijdens 

de zomermaanden zijn vele vakantiegangers aanwezig in de zondagse eredienst. 

9. In de Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee, die ontstaan is door fusie van 

de Hervormde Gemeente  Burgh, de Gereformeerde Kerk Haamstede, de 

Hervormde Gemeente  Renesse/Noordwelle en de Protestantse Gemeente 

Scharendijke zijn 2 werkgebieden ingesteld, ieder met een predikant en een 

kerkteam voor het regelen van de lokale gang van zaken. De werk- of 

aandachtsgebieden betreffen een geografische verdeling: oost en west.          

Burgh-Haamstede is uiteraard west. 

De bedoeling is dat de predikanten verder als team opereren. Samenwerkend en 

taken verdelend (ook bovengemeentelijke-). 

10. Samenwerking met andere kerken blijft een doel. Middels actieve deelname in 

diverse commissies zoals” Samen Vieren”, “Windkracht 8”, en de gezamenlijke 

Kerstnachtviering.  

 


