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Korte omschrijving kerkelijke gemeente wijk Dorp 

De Dorpskerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Samen met de Oosterkerk 

(wijk Oost) vormen wij de Hervormde Gemeente Aalsmeer.  

Wij typeren onszelf als “confessioneel - evangelisch”: levend vanuit de bijbel, met de Schriftuitleg als 

onze bron. Deze speciale identiteit van onze gemeente en de diverse manieren van geloofsbeleving 

ervaren wij als een grote zegen en willen we zorgvuldig bewaren. Ook zijn wij gezegend met zowel 

een grote kinderschare als een betrokken groep ouderen, waarbij wij continue zoeken naar de 

verbondenheid tussen de diverse leeftijdsgroepen.  

Het motto van onze gemeente is:  Vanuit Gods liefde leven voor Hem en omzien naar elkaar, naar 

mensen om ons heen; en wij dromen dat dit ook steeds meer naar buiten gericht zal zijn.  

 

Wij zoeken een door de Heilige Geest gedreven predikant met een levend en belijdend geloof 

De bijbel als Gods woord is leidend. Daarom zoeken wij een toegewijde volgeling van Jezus Christus, 

een predikant met een diepe persoonlijke geloofsbeleving. Die de gemeente voor-leeft in het 

praktisch handen en voeten geven aan christen zijn in de huidige maatschappij. Een predikant die het 

Woord in heldere hedendaagse taal bij het hart brengt, daarbij humor en actualiteiten niet schuwt, 

en praktisch invulling geeft aan het staan in deze tijd.  

Wij zoeken een voorganger die als herder en leraar binnen onze gemeente verbindend werkt, de 

gemeente kent en betrokken is op de verschillende doelgroepen. De predikant geeft samen met de 

kerkenraad leiding aan de gemeente, waarbij zij als team samen visie vormen en uitvoering geven 

aan het beleidsplan. 

Voornaamste taken: 

● Verzorgen van de erediensten en bijzondere diensten, in samenwerking met het Team Diensten 
en de zangleiding van de muziekgroep.  

● Actief betrokken zijn bij het jeugdwerk en de toerusting / ondersteuning van jonge gezinnen 
● Zorgen voor toerusting (geestelijk en praktisch) van de gemeente en kerkenraad, zowel op 

zondag als doordeweeks. 
● Verzorgen van pastorale zorg binnen en eventueel buiten de gemeente; Is lid van het pastorale 

team; neemt hier een centrale plaats in 
● Verbinden van de geloofsstromingen, generaties en taakgroepen, met als doel het versterken 

van het met elkaar gemeente zijn. 
  



 

Overige taken / aandachtsgebieden 
 
● Bevorderen en ondersteunen van missionaire werkzaamheden en het verder uitbouwen van 

contacten met de wijk rondom de Dorpskerk  
● Eigentijdse wegen ontwikkelen om de Schriftuitleg te relateren aan maatschappelijke vragen  
● Stimuleren van en inhoud geven aan hoe gemeente / christen te zijn door de weeks (geloof en 

wereld met elkaar integreren) 
● Participeren in de verscheidene commissies en werkgroepen. Bereid om samen met de 

wijkkerkenraad en de andere geledingen van de gemeente de in het beleidsplan aangegeven 
richting te volgen en de realisering ervan te dienen. 

● Klankbord zijn voor de diverse taakvelden 
● Samenwerken met andere gemeenten en samenwerkingsverbanden in Aalsmeer  
● Lid van de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad waar predikant als onderdeel van het 

team pro-actief meedenkt en meewerkt  
 

Gewenste competenties 
 
● Kan omgaan met jongeren én ouderen 
● Samenbindend talent 
● Open houding voor de ontwikkelingen in de wereld; In staat te onderwijzen met in de ene hand 

de bijbel en in de andere hand de krant 
● Duidelijk en toepasbaar op praktijk preken, vanuit diepgang 
● Herder en leraar die doel voor ogen houdt en bijstuurt waar nodig 
● Gericht op samenwerking 
● Kan leiding nemen waar gevraagd en/of gepast 
● Kan luisteren naar en inleven in de ander 
● Duidelijk en goed verstaanbaar spreker 

 
Gewenste persoonskenmerken 

● Christen met levend geloof, die leeft in overeenstemming met zijn/haar woorden 
● Teamspeler 
● Hart voor jeugd/jongeren 
● Benaderbaar 
● Betrokken en geïnteresseerd 
● Spontaan 
● Proactieve houding 
● Vasthoudend in enthousiasmeren voor activiteiten 
● Humoristisch 

 

Gewenste achtergrond 

Aansluiting op de uitgangspunten en signatuur van onze gemeente. 

 

 

 


