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Profiel van de nieuwe predikant 

 
In een nieuwe predikant zoeken we iemand die, geïnspireerd door 
Gods Geest, ons uitdaagt om na te denken over de boodschap van de 
Bijbel en ons helpt bij het vertalen daarvan naar ons dagelijks leven. 
Hij of zij spreekt jong en oud aan in begrijpelijke preken met diepgang. 

Hij of zij is liefdevol, benaderbaar en pastoraal, en werkt verbindend in 
ons midden.  
 
Wat we belangrijk vinden is dat onze nieuwe pastor aandacht heeft voor 
onze kinderen en jongeren en waar zij mee bezig zijn. We hopen dat hij 
of zij de jongeren (ook de 16-plussers) weet te binden.  
 
Andere eigenschappen die we graag zien in onze nieuwe voorganger:  
- energiek en inspirerend  
- open staan voor het creatieve talent in onze gemeente 

- ruimte geven aan diversiteit in geloofsbeleving 
- interesse in muziek en kunst. 
 
 

Profiel van onze gemeente 
 
Wie zijn wij?  
De protestantse wijkgemeente Westerkerk is een gastvrije, laagdrempelige en 
betrokken gemeenschap. Onze kerk staat in de wijk Korte Akkeren en is daar 
ook actief.  
 
We vormen een middelgrote gemeente waarin ruimte is voor verschillen in 
geloofsbeleving en geloofstradities. Naast bewoners uit Korte Akkeren zijn er 
veel mensen actief die wonen in andere wijken van Gouda. We zijn een 
kinderrijke gemeente en zien het als een uitdaging om de verschillende 
generaties te verbinden. 
 
We streven naar een herkenbare liturgie waarin ook ruimte is voor interactie 
en improvisatie. Veel waarde hechten we aan een preek die ons raakt, en ons 
aanzet tot liefhebben, nadenken en handelen. Kunst en muziek hebben een 
nadrukkelijke plek in onze diensten. We genieten van de talenten die er zijn. 

 
Meer informatie is te vinden op westerkerkgouda.nl en op 
facebook.com/westerkerkgouda  
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Taakomschrijving nieuwe predikant 

 
De predikantsplaats betreft een volledige werkweek.  
 
De taken zijn onder andere: 

- het voorgaan in de zondagse erediensten en in diensten in de 

verzorgingshuizen 

- het geven van catechese 

- het voorbereiden van bijeenkomsten die gericht zijn op vorming en 

toerusting 

- het bijdragen aan pastoraat en het verzorgen van crisispastoraat 

- het inspireren van de gemeenteleden en diakenen bij het diaconaal 

gemeente-zijn 

- het deelnemen aan de vergaderingen van de kerkenraad 

- het ondersteunen van het jeugdwerk 

- het verbinding leggen met maatschappelijke initiatieven.  

 
Vragen kunt u mailen naar nieuwepredikant@westerkerkgouda.nl 
of stellen aan de voorzitter van de beroepingscommissie: 

Leo Rijkaart, m. 06 10 83 02 70 (N.B. bereikbaar na 3 mei) 
of aan de secretaris:  
Anja de Zeeuw, m. 06 55 80 31 77 
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