
Profiel voorganger baptistengemeente Pernis e.o. 

 

Typering gezochte voorganger en takenpakket 

Wij zoeken een voorganger die te midden van de gemeente staat en samen met de leden wil 
bouwen aan een wervende en groeiende gemeenschap. De beoogde kandidaat neemt de rol op 
zich om de leden te stimuleren zelf aan de slag te laten gaan in de gemeentelijke werkgroepen 
(het Priesterschap van alle gelovigen, zoals onder meer verwoord in Efeziërs 4). De voorganger 
heeft bij voorkeur affiniteit met het toerusten van mensen, onderwijs, verbinding met de jeugd en 
(ouderen/diepte)pastoraat. De voorganger heeft visie (of ontwikkelt deze) op het organiseren van 
inspirerende diensten en het stimuleren van een positief, op verdere ontwikkeling gericht klimaat 
in de gemeente. De beoogde voorganger ondersteunt dit proces in de diensten waarin hij/zij 
voorgaat.  

De gemeente wil graag werken aan het missionaire profiel. Meedenken over en ondersteunen van 
de uitvoering van aspecten van discipelschap binnen de gemeente zullen dan ook tot het 
takenpakket van de voorganger behoren. Een precieze invulling van het takenpakket zal in 
overleg met het bestuur van de gemeente plaatsvinden en kan tussentijds naar (wederzijdse) 
behoefte worden aangepast of bijgestuurd. Leidend hierbij is het gemeentelijke visieprofiel 
(zoals verwoord in het visiedocument) en het proces van gemeentelijke opbouw. Momenteel is 
binnen de gemeente vooral behoefte aan leiding op het terrein van (ouderen)pastoraat en jeugd- 
en kinderwerk. 

Competenties 

Leidinggeven; de beoogde voorganger heeft affiniteit met het aansturen van en leidinggeven aan 
gemeenteleden en gemeentelijke werkgroepen en onderdelen 

Inspireren; de beoogde voorganger heeft een passie voor het (mede) organiseren van 
inspirerende samenkomsten, waarin de verbinding van het geloof met het dagelijks leven 
centraal staat 

Verbinden; de beoogde voorganger vindt het belangrijk dat gemeenteleden met een 
verschillende achtergrond, leeftijd, opvatting of overtuiging met elkaar in liefdevolle verbinding 
staan. Ook zoekt de voorganger de verbinding en samenwerking met andere kerkgenootschappen 
in Pernis 

Opleiding 

De kandidaat heeft een theologische opleiding genoten, niet lager dan HBO. Een 
baptistenachtergrond is geen vereiste, zolang de kandidaat de doelstellingen en missie van de 
gemeente onderschrijft. 

 


