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Profielschets Predikant Keizersgrachtkerk Amsterdam 
 
Werkpercentage: 0,6 - 0,8 FTE (in onderling overleg) 
 
 
Algemeen 
We zoeken een predikant die samen met onze eigenwijze, betrokken en minder betrokken 
gemeenteleden de komende jaren op reis gaat om onze dromen voor de toekomst vorm te 
geven in nieuwe, eigentijdse manieren van kerk en gemeente zijn. We willen onze 
kernkwaliteiten, onze kracht (de bloeifactoren) daarbij verder tot bloei brengen met vier 
ontwikkellijnen. We zitten niet vast aan wat er is.  
Woorden waarmee wij onze nieuwe predikant willen typeren zijn: inspirerend, stimulerend, 
creatief, enthousiast, verbindend en warm. Met een gelijkwaardige inbreng van alle 
gemeenteleden maken we samen met de dominee de dienst. Het bereiken en inspireren van 
jongeren en jongvolwassenen wordt als belangrijk gezien. 
 
 
Bloeifactoren en wensdoelen 
De gemeente heeft in 2020 bloeifactoren en wensdoelen (ontwikkellijnen) geformuleerd. 
Samen met de nieuwe predikant willen we daar verder invulling aan geven. 
De predikant maakt zich deze factoren eigen, onderschrijft ze en geeft mede invulling aan de 
ontwikkellijnen. Daarbij verwachten we een eigen visie en een enthousiaste houding. 
Belangrijk vinden we dat de predikant zichtbaar is in het gemeenteleven, mensen van binnen 
en buiten de gemeente aanspreekt, mensen verbindt, open staat voor nieuwe 
ontwikkelingen, creatief zelf nieuwe vormen en activiteiten inbrengt en buiten gebaande 
paden kan denken. 
 
 
Viering 
Onze toekomstige predikant is daarnaast een inspirerende uitlegger en verhalenverteller die 
nieuwe inzichten en (theologische) verdieping brengt, met beide benen in de maatschappij 
staat, de gemeente aanspreekt en handvatten geeft voor het dagelijkse leven.  
 
Bij de voorbereiding van alle diensten zijn gemeenteleden actief betrokken door mee te doen 
aan een zgn. voorbereidingsgroep over een specifiek thema. De stevige inhoudelijke en 
uitvoerende betrokkenheid van gemeenteleden is voor ons een leidend principe en 
onderscheidt ons van bijna alle andere kerken in Amsterdam. Muziek speelt daarbij een 
grote rol, samenwerking met de Werkgroep Morgendiensten waarvan onze 
muziekcoördinator deel uitmaakt is belangrijk. De tijd en de gemeente staan daarbij niet stil, 
de huidige vormen van voorbereiden willen wij verder brengen. Belangrijk is dat onze nieuwe 
predikant het genoemde leidend principe van harte omarmt, het draagt en het enthousiast en 
met visie samen met ons gaat door ontwikkelen naar de toekomst. Daarbij horen voor ons 
belangrijke waarden als openheid, creativiteit, diversiteit en muzikaliteit en niet te vergeten 
‘twijfel’, zoekend op weg zijn.  
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Pastoraat 
We zien uit naar een vaardig pastoraal, warm mens en fijne gesprekspartner voor alle 
gemeenteleden binnen en buiten de stad die nauw samenwerkt met het KGK-netwerk 
(onderling pastoraat). Samen met het netwerk coördineert onze predikant de pastorale zorg 
zodanig dat gemeenteleden niet (pastoraal) uit beeld raken. 
Pastoraat en ‘gemeente-zijn’ zijn onderdeel van al onze activiteiten en op alle dagen van de 
week: van voorbereidingsgroep tot kindercatechese, van zanggroep tot film op vrijdag, van 
(zoom)koffiedrinken tot kroegtijgers en van steungroep kosterij tot en met de activiteiten van 
de diaconie. Van onze predikant vragen we een proactieve pastorale houding, stimulerend 
en verbindend.  
 
 
Diaconaat 
In actieve verbinding met anderen, zoals andere kerken van de PKA maar ook daarbuiten, 
wil de diaconie haar visie en betrokkenheid vormgeven als barmhartige, duurzame kerk voor 
de (binnen)stad en bij grote thema’s als klimaat, armoede en rechtvaardigheid. 
De predikant die wij zoeken voelt zich vanuit sociale bewogenheid betrokken bij het 
diaconaat. Onze predikant weet wat er leeft in de samenleving en kan diaconaat verbinden 
met pastoraat en viering. 
 
 
Organisatie en beleid  
De organisatie van de Keizersgrachtkerk kent vele groepen die zijn vertegenwoordigd in de 
wijk(kerken)raad. We verwijzen hiervoor naar het jaarboekje en de profielschets van de 
gemeente. Naast de predikant zijn een muziekcoördinator en een koster in dienst. 
De Keizersgrachtkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam, waarbinnen de 
predikanten samen een werkgemeenschap vormen die elkaar meerdere malen per jaar 
ontmoeten waarbij zij toegerust worden in hun werk. 
De primaire werkplek van de predikant bevindt zich in de Keizersgrachtkerk. De wijkraad zal 
alle medewerking verlenen bij het zoeken naar woonruimte. 
 
 
Jouw profiel 
• Je laat je inspireren door de Bijbelse verhalen, weet theologisch te verdiepen en weet de 

verhalen bezielend te verbinden met het leven van alledag; 
• Je bent een warm, pastoraal mens/gesprekspartner en goed in het begeleiden van 

individuen en groepen bij geloofs- en levensvragen; staat open voor vele vormen van 
geloof en twijfel en spreekt nieuwe groepen (binnen en buiten de gemeente) aan; 

• Je houdt van vernieuwen en je bent creatief, vol ideeën en initiatiefrijk. Je 
inspireert/verdiept als voorganger en weet met voorbereidingsgroepen de diensten 
creatief vorm te geven en te vernieuwen; 

• Je hebt een sociaal, maatschappelijke hart en verbindt diaconaat met onze gemeenschap 
en pastoraat; 

• Je hebt feeling met jongeren/jong volwassenen uit de stad, weet hen te binden, te 
inspireren, spreekt dezelfde (social media) taal;  

• Je hebt een academisch theologische opleiding en bent bevoegd als predikant van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

 
 


