Hoe de profielschets tot stand is gekomen
22 mei 2021
Op 18 maart heeft de Kleine Kerkenraad ingestemd met het voorstel voor het ontwikkelen van
de profielschets in verband met de 2 predikantvacatures in de PGR voor de wijken Centrum &
Oost en Frederiksoord & De Bloem. Dit heeft geleid tot de voorliggende profielschets.
Hieronder de verantwoording en het verslag van het gevolgde proces:
1. De enquête is ontwikkeld in de periode van 19 maart tot 2 april. Per geleding waren er
specifieke vragen.
2. Op 3 april 2021 is de enquête gestart. Berichtgeving verliep via Contact, mail en Facebook.
De enquête liep tot 23 april 2021. Er zijn in de dagen daarna nog enkele responses gekomen,
die zijn meegenomen. De antwoorden zijn online gegeven, op papier via het kerkelijk bureau
en via de mail.
3. 34 leden van de Grote Kerkenraad hebben de enquête ingevuld, 93 gemeenteleden. Ook
wijkteams, taakgroepen, colleges en het pastoresteam hebben bijgedragen.
4. De leeftijdverdeling van de respondenten in de GKR respectievelijk de gemeente:
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5. De antwoorden zijn gerubriceerd per onderdeel van de profielschets en verzameld in de
(web)app Trello (zie screenshot).
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6. De onderdelen van de profielschets zijn als volgt tot stand gekomen:
 Beschrijving Rijnsburg en PGR zijn gebaseerd op de vorige profielschetsen. Deze
onderdelen zijn geactualiseerd, de indeling is aangepast, enkele zaken zijn
toegevoegd (zoals muzikaliteit in de PGR). Er is een stukje over de recente
geschiedenis opgenomen, het deel over het pastoresteam is herschreven.
 Beleidsontwikkelingen: is toegevoegd.
 Focus (doelgroepen en prediking): is toegevoegd, gebaseerd op de response vanuit
de enquête, zowel de gemaakte opmerkingen en de mening, zoals weergegeven in de
bijbehorende grafieken. Zie hieronder een voorbeeld:








Centrum & Oost en Frederiksoord & De Bloem: zijn toegevoegd, met actuele
gegevens.
Diversiteit: hieraan is een speciale paragraaf gewijd. Er zijn hierover (ongevraagd)
de nodige opmerkingen gekomen, de grote lijn hierin is gebruikt voor de
verwoording van de tekst.
Competenties: gebaseerd op de responseverhoudingen. De competenties, die er uit
sprongen qua aandeel zijn opgenomen en verder uitgewerkt. Uit de vorige
profielschets is een zinssnede opgenomen over flexibiliteit. Hieronder de
responseverhouding uit de GKR.

Wat wij bieden: in de responses zijn hier veel opmerkingen gemaakt. Deze zijn
samengevat in de aangeven tekst.
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