
 

 

Profielschets predikant PG Vijfhuizen 
 
De Protestantse Gemeente Vijfhuizen zoekt na het vertrek van haar predikant in april 2019 een 
opvolger met een aanstelling voor 65% , met de eerste vier jaar een uitbreiding naar 75%.  
 
 
Wie zijn wij? 
 
De Protestantse Gemeente Vijfhuizen telt ongeveer 400 leden en ons kerkgebouw de Verbondskerk 
staat in het hart van het dorp, dat ca. 4500 inwoners heeft en onderdeel uitmaakt van de gemeente 
Haarlemmermeer, tegen de gemeente Haarlem aan.  
Het dorp heeft van oudsher een agrarische achtergrond, maar met de aanzienlijke nieuwbouw in begin 
2000 is de diversiteit belangrijk toegenomen. Het dorp kent vele activiteiten en voorzieningen. Zo zijn 
er twee scholen, meerdere sportverenigingen en voor haar schaalgrootte een behoorlijk 
winkelaanbod. Het dorp is gastheer bij meerdere grote evenementen en is ook de plek voor het MH17 
monument.  
 
Hoewel de vergrijzing ook aan onze gemeente niet is voorbijgegaan kennen we ook een grote groep 
30/40’ers met veelal schoolgaande kinderen. Een groot deel van de leden is actief betrokken bij de 
gemeente; we zijn echte doeners. 
De visie van de gemeente is in haar beleidsplan 2019-2024 omschreven als verbondenheid in geloof, 
hoop en liefde. De gemeente is betrokken, oefent zich in een open houding naar de samenleving, wil 
een onderdeel zijn van het dorp en staat open voor nieuwkomers. 
Voorbeelden zijn de maandelijkse open eettafel, waar iedereen welkom is, de tentdienst, samen met 
de R.K. parochie, en activiteiten in en rond de kerk bij de jaarmarkt. We beseffen ons terdege dat wij 
hier nog verdere stappen kunnen maken. 
Gemeenteleden vinden omzien naar elkaar belangrijk en het pastorale werk is goed georganiseerd met 
vier wijkteams en totaal 14 actieve medewerkers, die de contacten met de gemeenteleden 
onderhouden. 
De gemeente wil missionair zijn, maar weet daarvoor nog niet de goede aanpak. 
Er is een goede samenwerking met de R.K parochie in het dorp, die resulteert in een aantal 
gezamenlijke diensten in het jaar en samenwerking bij de contacten met de scholen. 
  
De komende jaren zijn er diverse nieuwbouwplannen voorzien, waarvan één grootschalig, die de 
gemeente kansen biedt.  
De gemeente beschikt naast het kerkgebouw en de bijbehorende vergaderzalen over een 
jeugdgebouw, met diverse activiteiten, en een ruime pastorie, die kan worden betrokken, al is dat geen 
must.   
 
 
Wat zoeken wij: 

• Een predikant die het karakter van deze tijd begrijpt en bereid is vernieuwing in het gemeente 
zijn en de liturgie te verkennen en ook de minder actieve leden en niet leden weet te bereiken;  
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• Een predikant die open en benaderbaar is voor gemeenteleden jong en oud, maar juist ook 
voor buitenstaanders; 

• Een predikant die de samenwerking zoekt binnen de kerkenraad en daarbij het voortouw 
neemt om nieuwe initiatieven op te zetten en  helpt de organisatie richting te geven; 

• Een predikant die zich in afstemming met de wijkteams en de diaconie zo veel mogelijk 
beperkt tot het bijzonder pastoraat;  

• Een predikant die doordrongen is van de belangrijke taak van de diaconie en daarop ook een 
heldere visie heeft; 

• Een predikant die vrijwilligers weet te binden en te motiveren; 

• Een predikant die voldoende zichtbaar is in het dorp; 

• Een predikant die de kansen van de nieuwbouw wil oppakken door een wervende aanpak en 
nieuwe vormen van gemeentezijn; 

 
 
 

 


