
 

Beleidsplan predikant 2018-2022 

Inspiratie:   

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom… 

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga. Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen. Wees het woord in mijn vlees en de Geest om mij 

heen. Wees de adem waaruit ik ontsta.  

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt…… en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

Lied 840 (nieuwe liedboek) 

 

1. Het beleidsplan van de predikant van de Protestantste gemeente te Kloetinge wordt 

hieronder beschreven vanuit haar visie en kerntaken. 

Het plan beoogt op hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren te schetsen als een 

praktische leidraad voor haar werkzaamheden en gaat uit van het predikantschap als een 

dynamisch onderdeel van de gemeente. 

 

2. Visie: 

De predikant is een persoon die dient, leert en viert in en met de gemeente. Haar werk is 

gericht op ontmoeting en inspiratie die zij zelf ontvangt uit Bijbel en meditatie. Als predikant 

laat zij zich gezeggen door wat er van de Ander en anderen tegemoet komt. Zij voelt zich 

geroepen Gods liefde in andere mensen te ontdekken, te weerspiegelen en te koesteren, om 

het zo kans te geven het donker te verslaan. 

 

3. Doel:  

De predikant verbindt mensen met elkaar en met de dragende kracht onder ons leven, de 

Liefde van God.  

 

4. Beleid: 

Als beroepskracht inspireert, luistert en ontmoet de predikant mensen in de gemeente in 

hun dagelijks bestaan en de vragen die daarbij op hen af komen op het gebied van geloven 

en leven. Daarnaast ondersteunt de predikant de ambtsdragers en vrijwilligers in hun taken.  

 

Taakgebieden: 

a. Voorganger in de eredienst in woord en sacrament 

- Zondagse erediensten 

- Rouw en trouwdiensten 

- Christelijke hoogtijdagen 

 

 

b. Vorming en toerusting: 



 

 

- Gespreksgroepen 

- Toerusting ambtsdragers en vrijwilligers 

- Catechese (als er voldoende animo is) 

c. Kerkenraad 

- Deelname aan vergaderingen van kerkenraad en subgroepen 

 

d. Pastoraat. 

- Luisteren naar wat leeft in de gemeente aan vragen en noden. 

- Andere mensen ontmoeten vanuit de ontmoeting met de Ander (God). 

- Samen met de ander op weg gaan in een zoekproces naar hoe God zich kennen laat in zijn 

of haar leven. 

- Op cruciale momenten in het leven van anderen gespreksgenoot zijn en waar mogelijk 

ondersteunen en meegaan. (O.a. geboorte, ziekte, overlijden etc.) 

 

e. Kwartier maken/netwerken:   

- Samenwerken met collegae van andere gemeentes (o.a. overleg met Goese collegae, 

jeugd en jongerenwerk etc.) 

- Lid van de werkgemeenschap van predikanten 

- Opzetten van gezamenlijke projecten (Taizé diensten, kliederkerk etc.,) 

- Bovenplaatselijke werkzaamheden 

 

f. Studie (zie nader op te stellen studieplan) 

 

g. Administratie 

- Mail 

- Telefoon 

- Plannen en organiseren 

- Bijhouden van gewerkte uren 

- Kerkblad 

 

h. Samenleving 

De predikant onderhoudt contacten met de samenleving in de breedste zin van het woord.  

- Hierbij kan gedacht worden aan contacten met burgemeester en wethouders, dorpsraad, 

kinderen van de Kloetingseschool, aanwezigheid bij dodenherdenking en dorpsfeesten 

etc.  

- Contacten met mensen die geen lid zijn van onze kerkelijke gemeente maar wel vragen 

hebben op het gebied van zingeving en geloof. 

 


