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1. Profiel voor de predikant
a. Wij zoeken…..
Wij zoeken een predikant die inspirerend leiding kan geven aan onze pluriforme gemeente in een
transitietraject: een traject dat leidt naar een situatie van verbondenheid binnen de
verscheidenheid van de geloofsgemeenschap. De predikant is de verbindende factor tussen de
verschillende groepen die er zijn. Hij/zij kan deze groepen aansturen en inspireren. Hij/zij wil
samen met de gemeente bouwen aan een geloofsgemeenschap die toekomst heeft. Inspireren,
communiceren, motiveren en activeren behoren tot zijn/haar basiscompetenties De gemeente
zoekt een ervaren predikant. Hij/zij is in staat de moderne audio-visuele middelen in te zetten en
heeft kennis van ‘social media’.
b. Wij verwachten….
▪ Eredienst:
De predikant is in staat om de ons vertrouwde liturgische invulling te geven aan de eredienst
inclusief de daarbij behorende kerkmuziek (zie hiervoor de bijlage met de orde van dienst
zoals die aan gastvoorgangers wordt toegestuurd). Hierbij wordt door de gemeente
gezongen uit het “nieuwe” Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.
Daarnaast wordt verwacht dat de predikant, naar aanleiding van wensen vanuit de
gemeente, de mogelijkheden helpt onderzoeken welke vernieuwingen in de eredienst
doorgevoerd kunnen worden. We zoeken hierin een procesbegeleider, die oog heeft voor
traditie en die op een verbindende manier vernieuwingen kan helpen doorvoeren. Hiervoor
is het van belang de samenhang van de eredienst en respect voor elkaars beleving voor ogen
te houden. De predikant is tevens in staat de schriftuitleg op een inspirerende / hedendaagse
manier te brengen, met bewaking van een goede exegese.
▪

Vorming en toerusting:
De predikant zet zich in om het jeugd- en jongerenwerk vorm te geven en te ondersteunen.
Hij/zij helpt de gemeente om de wensen en mogelijkheden van de middengeneratie te
onderzoeken en voor deze groep nieuwe activiteiten te ontplooien.
De gemeente kent een levendige Kindernevendienst en tevens is er eens per maand
jeugdkerk.
Kring- en vormingswerk zal een belangrijke schakel zijn om te verbinden, te inspireren en te
onderwijzen. Het beleidsplan uit 2016 is hiervoor onze leidraad. Van de predikant wordt
verwacht dat hij/zij mede bewaakt dat de ideeën hieruit op een haalbare manier uitgewerkt
worden.

▪

Organisatie en beleid
Hij/zij geeft sturing aan de diverse groepen / commissies binnen onze gemeente. Binnen de
commissies en groepen zijn veel vrijwilligers werkzaam. We verwachten belangstelling en
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stimulering van hun werk. Door de verschillende stromingen en diverse commissies is een
grote mate van flexibiliteit noodzakelijk.
Hij/zij vangt signalen van de gemeente op, gaat na waar andere invullingen mogelijk zijn
(stukje pioniers werk) en overlegt met de kerkenraad of hieraan invulling gegeven kan
worden.
Hij/zij heeft een adviserende, informerende en toerustende rol naar de kerkenraad toe,
waardoor de kerkenraad op goede gronden besluiten kan nemen, met name als het gaat om
veranderingen. Als lid van de kerkenraad bepaalt hij/zij mede het beleid.
▪

Oecumene
De gemeente hecht belang aan de oecumene ter plaatse. De predikant zal dit vanaf de
protestantse kant ondersteunen en waar mogelijk er invulling aan geven.

▪

Pastoraat
De gemeente zit in het organiseren van het pastoraat in een overgangsfase. De kerkenraad
is zich ervan bewust dat de organisatie van het pastoraat dusdanig veranderd dient te
worden dat niet meer in alle situaties de predikant de eerst aangewezen persoon is. In de
gemeente, en dan met name in het buitengebied, leeft echter nog wel sterk de verwachting
dat de predikant daar zichtbaar aanwezig is. We verwachten van de nieuwe predikant dat
hij/zij de bezinning hierop in de gemeente op gang kan brengen en samen met de vele
vrijwilligers op dit terrein een nieuwe manier van pastorale betrokkenheid kan ontwikkelen.
Om de predikant in het pastorale werk te ondersteunen zoekt de gemeente op termijn
professionele ondersteuning.

c. Wij bieden…..
Wij bieden een gemeente die wordt gevormd door een compact stedelijk kerngebied met een
flink deel importbewoners. Veel mensen werken (of hebben gewerkt) in de steden in de regio of
daarbuiten. Daarnaast is er een uitgestrekt plattelandsgebied met hoofdzakelijk extensieve
landbouw in een fraaie landgoedomgeving. De PKN gemeente Delden is ontstaan door
samenvoegen van de lokale hervormde gemeente en gereformeerde kerk. Het aantal leden
bedraagt ca 1200 (922) pastorale eenheden in de voornamelijk oudere leeftijdscategorie.
De gemeente kent een grote groep vrijwilligers op diverse terreinen.
Ons kerkgebouw is een driebeukige intieme hallenkerk met een rijke historie die tot uiting komt
in de vele ornamenten die met zorg worden onderhouden door vrijwilligers.
De gemeente beschikt over een ruime monumentale pastorie.
De gemeente is bereid actief meedenken in het realiseren van passende woonruimte.

2. Profiel van de gemeente
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De gemeente bestaat uit een hechte groep trouwe kerkgangers, die al aardig op leeftijd begint te
komen. Ook via de Kerktelefoon is een groep mensen betrokken. Een deel van de gemeente
staat open voor vernieuwing en een andere invulling van de huidige (traditionele) diensten. Een
ander deel hecht aan de traditie.
De middengeneratie is betrokken bij de kerk, maar laat zich niet geregeld in de diensten zien. Zij
zijn tevens op zoek naar een invulling en beleving van het geloof die bij hen past. Dit is in de lijn
met hoe deze groep ook in het hedendaagse leven staat (de maatschappij). Er is een verlangen
om voor de kinderen en de tieners zodanig gemeente te zijn dat ze zich er thuis voelen. Voor de
basisschoolleeftijd lukt dat goed. voor de tieners is dit moeilijker.
De huidige protestantse gemeente Delden is ontstaan door het samengaan van de hervormde
gemeente en de gereformeerde kerk ter plaatse. Er is er een diversiteit aan invulling en de
beleving van het geloof. Daarnaast speelt ook de maatschappelijke ontwikkeling mee van hoe
mensen in het leven staan en betrokken zijn bij de gemeente. De betrokkenheid is groot ondanks
het feit dat men niet wekelijks in de kerk aanwezig is.
De verscheidenheid van de gemeente wordt daarnaast nog gekenmerkt door de geografische
verdeling. Grof weg komt dit neer op de leden die uit Stad Delden (de plaats) komen en de leden
die uit de buitengebieden (Ambt Delden, Bentelo, Hengevelde, Oele (Hengelo) en Beckum)
komen. Deze groepen hebben beiden hun eigen manier van hun geloof beleven en geven daar
hun eigen invulling aan. Beide groepen zijn (zeer) betrokken ook al uit dat niet in het aantal
kerkbezoeken.
Voor verder informatie zie ook de website www.blasiusdelden.nl

Over Delden.
Delden en omgeving (het vroegere Stad- en Ambt Delden) maakt deel uit van de Gemeente Hof
van Twente met ongeveer 35.000 inwoners. Hiervan wonen er ca 7500 in Delden.
Het plaatsje is zowel goed bereikbaar met de auto als met het openbaar vervoer (trein en bus).
Het ligt op ca 4 km afstand van Hengelo, 15 km van Enschede en 11 km van Almelo.
Basisscholen zijn er in Delden en Ambt Delden : christelijk, katholiek en bijzonder neutraal en
openbaar van signatuur.
Hengelo en Almelo kennen diverse middelbare scholen evenals Enschede dat tevens de
Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool binnen haar grenzen heeft.
Hengelo en Almelo hebben ook ROC’s.
In Delden en Ambt Delden is een groot aantal verenigingen actief met name op het gebied van
sport en cultuur. Delden heeft een fraai buitenzwembad waar vanuit de verre omgeving gebruik
van wordt gemaakt bij mooi zomerweer.
Ambt Delden heeft het waardevolle landgoed Twickel binnen heer grenzen met het befaamde
coulissenlandschap met daarin o.a. diverse golfbanen.
Voor verdere details kunt u terecht op de websites o.a. wikipedia.org/wiki/Delden_(Overijssel)
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