Predikant met missionair profiel - m/v - 0,8fte (0,5 + 0,3fte1)
Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)
wijkgemeente: Protestantse Kerkgemeente Amsterdam Oost (PKAO)
kern: Elthetokerk

Profiel
De Elthetogemeente zoekt een predikant (m/v) die zich met hart en ziel met de Eltheto en
Amsterdam Oost wil verbinden. Dat houdt voor ons in dat diegene:
• zich door het evangelie van Gods Koninkrijk en de navolging van Christus geroepen
weet en dit uitdagend, eenvoudig en praktisch weet te vertolken in de verkondiging,
het kring- en toerustingswerk en andere (missionaire) activiteiten, hierin eerlijk is over
geloofsvragen en enthousiast over uitdagingen bij het uitdragen van het evangelie in
de tijdsgeest en context van nu
• temidden van de gemeente staat en vertrouwen wekt, mensen in hun diversiteit een
warm hart toedraagt, ook de kinderen en jongeren serieus neemt en aanspreekt,
open en benaderbaar is voor buurtbewoners en nieuwkomers
• het voortouw neemt, van aanpakken weet maar zich ook flexibel opstelt, de eigen
grenzen kan bewaken, goed zelfstandig kan opereren maar ook goed is in
samenwerken, de vele interculturele, sociaal-maatschappelijke, theologische en
geloofsverschillen goed kan hanteren en inzetten, inhoudelijke visie en strategische
koers kan overbrengen voor de wijkkern, de kernen in Oost en de kerk in de stad
• bereid is om in (de nabijheid van) de Indische Buurt te wonen
Ervaring in het werkveld is een vereiste en ervaring in stedelijke context is een pré.

Taakvelden
• Missionaire presentie
De predikant neemt voortouw in voluit kerk zijn, met alle ruimte voor christelijke
presentie en uitdragen van het evangelie. De predikant houdt ons tav alle missionaire
activiteiten in en rond het Elthetocomplex een spiegel voor: inspireert en motiveert,
maar helpt ook afbakenen en schept - met de kernraad - de noodzakelijke
randvoorwaarden. De predikant maakt ruimte voor present-zijn in het gebouw.
De predikant houdt ons scherp in het vormgeven van de missie en visie met onze
partners, met wie we missionair-diaconale activiteiten geïnitieerd hebben (het
diaconaal centrum, Buurthulp Amsterdam Oost, Replay). De activiteiten dienen in
samenhang en focus te worden versterkt. De predikant is hierbij betrokken door nader
vormgeven van goede overlegstructuren met de partners en bijhorend vrijwilligersmanagement.
De predikant is namens de Eltheto spin in het web van (netwerk)contacten in Oost. Zo
is de predikant het gezicht van de wijkkern in haar eigen, heldere rol van kerk in de
buurt. De predikant draagt in die rol bij aan het bewegen van doelgroepen,
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wijkinitiatieven en wijkbewoners tot omzien naar elkaar. De predikant is zich hierin
bewust van wat we als kerk (van andere partijen in de buurt) kunnen leren en initieert
passende toerusting voor de Eltheto en de kernen in Oost.
De predikant heeft een visionaire en adviserende rol in de verkenning hoe de PKA, in
haar missie voor de stad, zich kan verbinden aan de nieuwe woonwijken in Oost.
• Eredienst en bijzondere vieringen
De predikant vervult voor 50% deeltijdaanstelling het aantal preekzondagen conform
de formule (ongeveer 18 zondagen) en stemt hierin af met muzikant en lector. De
predikant werkt met (de collega’s van) de andere kernen samen aan de bijzondere
diensten rond de christelijke feestdagen. Daarnaast zijn er de rouw- en trouwdiensten.
De diensten zijn uitnodigend voor gemeenteleden en buitenstaanders, inhoudelijk
zorgvuldig en creatief vormgegeven.
• Toerusting en catechese
De predikant werkt mee aan de vorming en de toerusting van gemeenteleden,
geïnteresseerden en vrijwilligers, via bijvoorbeeld: leiden van (bijbel)kringen,
meedenken met de kinderwerkers, invullen van avonden over geloofsopvoeding.
Desgevraagd geeft de predikant doop- en huwelijkscatechese.
• Pastoraat
De predikant signaleert noden – het doorgeven van deze signalen aan passende
partijen is van cruciaal belang. De predikant ontwikkelt samen met de kernraad een
werkbare pastoraatsstructuur voor de wijkkern. De predikant beperkt zich in
bezoekwerk vooral tot bijzonder pastoraat, in goede afstemming met de ambtsdragers
en de pastorale vrijwilligers. Hierbij kan het ook gaan om mensen die niet tot de
gemeente behoren als die daarom vragen.
• Overleg
De predikant neemt deel aan vergaderingen van de kernraad en de kerkenraad van de
PKAO. Ook overlegt de predikant, waar het past, met collega’s, vrijwilligers en
commissies. De predikant neemt deel aan het kerkelijke overleg in de stad.
• Prioritering, afstemming en samenwerking in Oost
De predikant zal zich in aandachtsgebied en activiteiten vooral richten op de buurt en
de Elthetokern. Met de kernraad, de PKAO-wijkkerkenraad en in overleg met de
collega’s van de Muiderkerk en de Binnenwaai staat onderlinge samenwerking
tegelijkertijd voorop en worden er goede afspraken gemaakt rond alle activiteiten die
ondernomen worden. In breder verband wordt gezocht naar samenwerking en
afstemming met andere wijkgemeenten binnen de PKA, met andere christelijke kerken
in Amsterdam Oost, en niet-kerkelijke partijen waar dat past.
• Begeleiding bij missionaire taken
De predikant ontvangt passende begeleiding bij het missionaire werk vanuit de
missionaire organen van de PKN cq de IZB.

