Profielschets predikantvacatures PGR
Wijk Centrum & Oost en Frederiksoord & De Bloem
Rijnsburg (Gemeente Katwijk)
Rijnsburg is historisch gezien een echt bloemendorp, heeft ruim 16.000 inwoners en behoort tot de
burgerlijke gemeente Katwijk (ZH). Rijnsburg ligt een kwartier fietsen van de kust en van de
universiteitsen
museumstad
Leiden.
Meer
info
is
te
vinden
op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnsburg en https://nl.wikipedia.org/wiki/Katwijk_(Zuid-Holland).

De Protestantse Gemeente Rijnsburg
Onze gemeente
De PGR is een fusiegemeente, die formeel van start is gegaan op 28 december 2017. Meer info is te
vinden op https://www.protestantsrijnsburg.nl/.

Visie en missie
De Protestantse Gemeente Rijnsburg is een gemeenschap die open, liefdevol en dienend wil zijn naar
mensen binnen en buiten de kerk. Wij geloven in God de Vader en weten ons gemeente van Jezus
Christus die wij belijden als Heer en Verlosser. Wij laten ons daarbij leiden door Gods Geest. De Bijbel
beschouwen wij als het leidende woord van God. Onze gemeente staat in de actualiteit van de
Reformatie.
Kernbegrippen, die horen bij de nieuwe Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn: veelkleurig, dorpskerk
en missionair. Deze kernwaarden komen veelvuldig voor in visie, missie en beleidsstukken van onze
gemeente. Onze gemeente wil zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap met een visie,
waarin groei in geloof en gemeenschap centraal staat. De invulling van de drie kernbegrippen bij
gemeenteleden is echter niet eenduidig: er zit spanning tussen. Veelkleurigheid betekent immers niet
dat alles kan, er is een fundament, een kader nodig voor dat kleurenpalet.
Kortom in de praktijk blijkt ‘veelkleurig’, ‘dorpskerk’ en ‘missionair’ moeilijk te duiden. Een deel van de
gemeente voelt zich confessioneel, een ander deel voelt zich meer aangesproken met evangelisch,
maar ook andere kleuren daartussen zowel in beleving als in geloofsinhoud zijn aanwezig. Dit vraagt
kwaliteit en inzicht op het gebied van flexibiliteit en stabiliteit. Daarnaast is onze gemeente actief op
diaconaal terrein en ontplooit initiatieven voor hulp aan de naaste, dichtbij en veraf.

De samenstelling van de gemeente
De gemeente bestaat uit circa 7200 leden en 3335 pastorale eenheden. Een deel van de leden (circa
615) woont in omringende gemeenten. De praktijk wijst uit dat een aanzienlijk deel van die leden als
randkerkelijk kan worden beschouwd. Het kerkbezoek is helaas niet gevrijwaard van de landelijke
tendens van secularisatie en vertoont in de laatste decennia een dalende lijn. Onze gemeente
kenmerkt zich door een sterke verwevenheid tussen het dorps- en kerkleven en ook tussen het familieen kerkverband. Er zijn veel actieve en enthousiaste leden die trouw, ondernemend en actiegericht
zijn.

De organisatie en invulling van het kerkelijk werk
De PGR wordt bestuurd door de kerkenraad volgens het werkgroepenmodel (0rdinantie 4-10), met vijf
pastorale sectieteams, geleid door de predikanten en zes functionele taakgroepen: erediensten,
pastoraat, jeugd & jongeren, vorming en toerusting, missionair en communicatie.
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De samenkomsten rondom woord en sacrament vormen het hart van de gemeente. De gemeente
komt samen in twee kerkgebouwen, de Grote kerk en de Immanuelkerk, en in kerkelijk centrum De
Voorhof. Er zijn vier ochtend- en twee middagdiensten. De Coronacrisis heeft de brede invoering van
online diensten versneld. Er zijn talloze vrijwilligers om dit mogelijk te maken.
Er is een diversiteit in de aard van de erediensten. De morgendiensten in de twee kerkgebouwen
hebben op dit moment een meer traditionele liturgie. Of dit ook zo zal blijven zal nog onderwerp zijn
van studie. De ontmoetingsdiensten in De Voorhof hebben een meer open en gezinskarakter. De
middagdienst in de Immanuelkerk is een laagdrempelige 'boeket'dienst met een sterk evangelische
tint. In de Grote kerk is bijna altijd een studiedienst, incidenteel afgewisseld met een andere vorm. In
de laagdrempelige diensten is er aandacht voor eigentijdse en vernieuwende vormen van kerkzijn.
Het pastorale werk is verdeeld over vijf wijkteams. De predikant werkt nauw samen met zijn eigen
pastorale wijkteam. Elke predikant verleent pastoraat aan 50 80-plussers in de betreffende wijk, de
ouderenpastores richten zich op de overige 80-plussers. Het kernwoord van het pastoraat is “omzien
naar elkaar”. Hierin gaan de predikanten en de kerkelijk werkers voor, maar van hen wordt ook leiding
en toerusting verwacht.
Onze gemeente kent een zeer bloeiend jeugdwerk. Er is catechese van 12 jaar tot 17+, deels ook in de
vorm van huiscatechese. Kids Mission, jeugdclubs, Royal Rock, Friends XL en Connect en diverse
kampen zorgen voor een breed aanbod voor onze jeugd in elke leeftijdsfase.
Er zijn verschillende Alpha-cursussen, gemeentegroeigroepen en gebedsgroepen. De
Zendingscommissie en het College van Diakenen zijn zeer actief en betrokken. Muzikaal is de gemeente
sterk ontwikkeld en een plek voor ontwikkeling van talent, gezien de vele koren, bands en musici.
In het bewaarnummer van Licht, het periodieke maandblad voor alle gemeenteleden, is een overzicht
te vinden van alle activiteiten: www.protestantsrijnsburg.nl/?ddownload=9080.

Recente geschiedenis
De gefuseerde gemeente is na de fusie niet alleen organisatorisch, maar ook gevoelsmatig voor de
leden gegroeid naar één gemeente. Verschillen in waarden en normen, gewoonten en gebruiken zijn
nu eenmaal na een fusie niet plotseling verdwenen. In de gemeente werd pijn ervaren, door sluiting
van in de wijk gelegen kerkgebouwen. Hieraan is veel pastorale aandacht besteed. Na een dialoog
tussen gemeente en kerkenraad is doop door onderdompeling voor niet gedoopten mogelijk
geworden. Dit hebben we inmiddels tweemaal mogen vieren. We hebben geïnvesteerd in aandacht
voor de vele vrijwilligers. De COVID-19 pandemie heeft ons voor vele uitdagingen gesteld op het gebied
van de erediensten en pastoraat. De lessen hieruit nemen we mee naar de toekomst. Zo is de
afgelopen jaren geïnvesteerd in een fundament, waarop we nu verder mogen bouwen.

Pastoresteam
De PGR heeft vijf predikantsplaatsen (waarvan nu twee vacant), twee functies van kerkelijk werker als
ouderenpastor en, vanaf 1-9-2021, een Kerkelijk Werker Gemeenteopbouw ten behoeve van het
buurtpastoraat en de aandacht voor de doelgroep jonge gezinnen. De predikanten en kerkelijk werkers
vormen samen het pastoresteam. In dit teamverband vindt taakafstemming en onderlinge coördinatie
plaats.
In de afgelopen jaren zijn predikanten en kerkelijk werkers vertrokken, maar hebben we in 2020 ook
twee nieuwe predikanten mogen verwelkomen en een ouderenpastor aan onze gemeente mogen
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verbinden. Vacatures worden momenteel gedeeltelijk ondervangen door de aanstelling van een
predikant in hulpdienst.

Beleidsontwikkelingen
Onze gemeente verkeert in een dialoog, om te komen tot een Beleidsplan 2022-2026, dat gedragen
wordt door de leden van gemeente en rekening houdt met de ontwikkelingen buiten onze gemeente.
Onderzocht is, hoe de gemeente er in 2030 uit zal zien. Vanuit deze ambitie denken we na wat er
nodig is om dat met de gebouwen mogelijk te maken.
Een uitdagende vraag is hoe we het mogelijk kunnen maken om de gemeente een vindplaats van
geloof, hoop en liefde te laten ervaren, en een levend lichaam te laten zijn. We denken na over hoe
we vorm kunnen geven aan de ontwikkeling van de invulling van de diversiteit van de erediensten. We
zetten in op het betrekken van jongeren en jonge gezinnen en tegelijkertijd het houden van aandacht
houden voor ouderen.
Het buurtpastoraat, het bewustzijn dat we allen een verantwoordelijkheid hebben in het geven van
pastorale aandacht aan de bewoners in onze directe omgeving, zal de komende jaren verder worden
vormgegeven. We staan voor de vraag hoe we gemeente kunnen zijn in de samenleving en hoe we de
impact van de COVID-19 pandemie in pastoraat en erediensten kunnen vorm geven.
We zien de vrijwilligers als de bouwstenen van onze gemeente. We zoeken naar wegen om hen te
vinden, hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen en hoe we ze kunnen behouden voor de opbouw van de
gemeente.
Onderwerpen, die binnen de gemeente nog controversieel zijn worden bespreekbaar gemaakt en
zullen de komende jaren een plek op de agenda krijgen. Voorbeeld hiervan zijn kinderen aan het Heilig
Avondmaal en thema’s rond LHBTI.
Het verlangen missionair gemeente te willen zijn. Hoe vul je dat in met behoud van de vertrouwde
dorpssfeer? Een uitdagende vraag. De eigen identiteit, vaak bepalend voor of men zich thuis voelt,
mag niet ondersneeuwen. Het missionaire kernbegrip is nog een jong plantje dat veel zorg en aandacht
nodig heeft.

Focus
Speciale doelgroepen
Als PGR zijn wij op zoek naar een predikant die jonge gezinnen (25-40) en gezinnen (41-55) kan
aanspreken. Deze doelgroep willen we meer aandacht geven. Hoe kunnen we deze doelgroep weer en
meer betrekken bij onze gemeente? Mensen uit deze doelgroepen ervaren veel drukte in de levensfase
waar zij in zitten. Hoe kan de kerk van betekenis zijn in deze hectische tijd? We zoeken een predikant
die affiniteit heeft met, zich kan inleven in en visie heeft voor deze doelgroepen.

Prediking
In onze gemeente vormt het onderwijs vanuit de Bijbel het hart van de prediking. Wat daarbij heel
belangrijk gevonden wordt is de praktische vertaalslag naar het leven van alledag. Wat zegt dit
Bijbelgedeelte over mij en over mijn leven? En hoe kan ik daar vandaag mee aan de slag? De Bijbel is
een boek van alle tijden en is vaak verrassend actueel. We willen dit Woord ook omzetten in daden.
Tegelijkertijd beseffen we ons dat het niet om onze daden gaat maar dat we hierbij mogen vertrouwen
op het verlossende werk van Jezus Christus.
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Centrum & Oost en Frederiksoord & De Bloem specifiek
Hieronder zijn de vijf wijken aangegeven.
Centrum & Oost kenmerkt zich door de
diversiteit: het karakteristieke centrum, de
grootschalige nieuwbouw (De Horn) en het grote
oppervlak. De leden in Oegstgeest Oost worden
tot de wijk gerekend.
Frederiksoord & De Bloem: de wijk is in de
zeventiger jaren opgebouwd en kent Rijnsburgse
en van origine niet-Rijnsburgse inwoners. De
laatste jaren is nieuwbouwwijk De Bloem
gebouwd. Leden, die in Oegstgeest West wonen,
worden tot deze wijk gerekend.
Enkele statistieken Centrum & Oost: 1742 leden (waarvan 145 buiten Rijnsburg), 835 pastorale
eenheden:

Statistieken Frederiksoord & De Bloem: 1574 leden (waarvan 106 buiten Rijnsburg), 740 pastorale
eenheden:

Gezien de nieuwbouwprojecten worden de grenzen mogelijk aangepast om de omvang qua pastorale
eenheden en leden gelijk te houden.

Diversiteit
We streven een ‘veelkleurig’ team na, dat wil zeggen dat het er een diversiteit is in generaties, ervaring,
geslacht, specialisatie in bedieningen, traditioneel/vernieuwend, protestantse achtergrond,
aansluitend bij de behoefte van de gemeenteleden. Gezien de huidige samenstelling en de behartiging
van specifieke pastorale situaties bij vrouwen, hebben we behoefte aan een vrouwelijke predikant.
Ook is er plek voor een jongere predikant. Wat betreft de geloofsstroming binnen de PKN bestaat een
voorkeur voor meer aandacht voor de meer evangelisch en confessioneel gerichte stromingen.
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De competenties
We hebben behoefte aan predikanten, die dienend leiderschap tonen, vanuit hun zichtbare eigen
relatie met God. Zij zijn in staat dienstbaar te zijn aan de leden door hen te inspireren te groeien en
zichzelf te ontwikkelen in hun geloof en in hun taak. Ze kunnen verbinding leggen tussen leden en
onze Heiland, maar ook tussen traditie en vernieuwing, tussen gemeente en samenleving. Ze zijn
mensgericht, door begrip en empathie voor de leden te kunnen tonen, een luisterend oor te zijn en
een plezierige sfeer te creëren. Ze hebben lef om bij te dragen aan vernieuwingen. Ze kunnen goed
samenwerken met de collega pastores, organisten, koster-beheerders, kerkenraad en de leden van
hun wijkteam.
Zij zijn flexibel in het voorgaan in die erediensten, namelijk dat zij, ondanks eigen voorkeuren, in al de
verschillende vormen van diensten (‘van kinderdienst tot studiedienst’) voorgaan, daarbij gebruik
makend van nieuwe multimediale vormen, en zich daar ook thuis kunnen voelen.

Wat wij bieden
Wij zijn een betrokken gemeente met oog en hart voor de samenleving waarin wij staan, dichtbij en
ver weg. Er is veel diversiteit, met ruimte om je eigen passie in te zetten. Er is een veelkleurigheid in
diensten en geloofsbeleving. De aandacht voor de jeugd en de randkerkelijken vormen hierbij een
uitdaging. Er wordt ook gezocht naar vernieuwing om deze doelgroepen aan te spreken.
Verschillende gebouwen binnen onze gemeente hebben hun eigen uitstraling, kerkdiensten,
bezoekers en mogelijkheden. Wij bieden een fijne samenwerking met ons pastoresteam, het
wijkteam, de kerkenraad en met talloze vrijwilligers. Deze enthousiaste vrijwilligers hebben een grote
bereidheid om te helpen.
Na een periode van moeilijke keuzes is de gemeente klaar voor verder samengaan en groeien in geloof.
Ook staat een pastorie ter beschikking. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de Generale Regeling
Rechtspositie voor predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.
Wij hebben als gemeente heel veel te bieden aan een nieuwe predikant. Eén van onze gemeenteleden
gaf het treffend weer in deze zin:
‘Een wijngaard waar te oogsten, te snoeien en te zaaien valt'.
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