
Profielschets nieuw te beroepen predikant Abdijkerk 

Kerntaken 
Wij zoeken een predikant die zich herkent in de missie van wijkgemeente Zuidwest (vieren-leren-
dienen), met de gemeente wil optrekken en vanuit het woord van God sturing en inhoud geeft aan 
de roeping van de gemeente: het omzien naar elkaar en de omgeving en het getuige zijn van God in 
deze wereld.   
Tot de kerntaken van de predikant behoren in ieder geval de eredienst, het pastoraat, vorming en 
toerusting en organisatie en beleid.  
▪ Eredienst: de predikant is bezield door de bijbelse boodschap, inspireert de gemeente in liturgie 

en uitleg en rust de gemeente toe voor het denken en doen in het dagelijks leven en in de 
hedendaagse samenleving. 

▪ Pastoraat: de predikant staat samen met de andere predikant van de Abdijkerk en onze 
pastoraal werker naast de gemeenteleden en omringt hen met zorg. 

▪ Vorming en toerusting: de predikant inspireert en zoekt voortdurend de verbinding met de 
gemeenteleden om praktisch invulling te geven aan de missie van de wijkgemeente. 

▪ Organisatie en beleid: de predikant staat een goede samenwerking voor met de predikanten 
binnen de wijkgemeente (waar onder de andere predikant van de Abdijkerk), de 
locatiecommissie, de kerkenraad en alle overige betrokken (kerkelijk) werkers en gremia. Hij/zij 
stelt zich constructief en verbindend op en levert een actieve bijdrage aan de samenwerking 
met de overige locaties en het ten uitvoer brengen van de acties die voortkomen uit de missie 
van wijkgemeente Zuidwest. 

 
Profielkenmerken  
De predikant die wij zoeken: 
1. herkent zich in bovenstaande profielschets; 
2. voelt zich thuis in een open gemeenschap en stelt zichzelf ook open op; 
3. is een teamspeler, die binnen de wijkgemeente goed kan samenwerken met de andere 

predikanten en kerkelijk werkers, met de ambtsdragers en met de kerkmusici; 
4. is sterk in het pastoraat, zowel gericht op senioren als aansprekend voor jongeren; 
5. heeft een vernieuwende, inspirerende bekwaamheid bij de verkondiging; 
6. is gericht op de buurt: ziet de kerk als een integraal onderdeel van Loosduinen; 
7. is actief op het gebied van Vorming en Bezinning; 
8. heeft affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden. 
 
Omschrijving locatie Abdijkerk 
De Abdijkerk is het oudste gebouw van de stad Den Haag, gebouwd tussen 1238 en 1250 als kapel 
van een Cisterciënser nonnenklooster. Na de reformatie werd de gemeente hervormd en sinds 2004 
is ze protestants. De gemeenteleden weten zich gedragen door de menslievendheid van God. Vroom 
en vrolijk willen zij betrokken zijn bij de mensen die God op hun weg brengt. De omgeving rond de 
Abdijkerk heeft vanouds een dorps karakter. De mensen kennen onderlinge saamhorigheid en zien 
naar elkaar om. Ondanks de vergrijzing is er een tienerclub en wordt er kindernevendienst 
aangeboden op zondagochtend. Jaarlijks worden een goed bezochte kinderkerstviering en 
kinderpaasviering georganiseerd en de pioniersplek Lichtdelen organiseert een Kliederkerk in de 
basisschool.  
Voor iedere leeftijdsgroep zijn er activiteiten in de Abdijkerk: een kunstkring, een gedichtenkring, een 
wekelijkse inloopochtend, filmmiddagen, gesprek over de schriftlezingen bij een boterham, 
verjaardagmiddagen voor 70+-ers, diaconale ondersteuning, een telefooncirkel, et cetera. De 
vrijwilligers spelen een grote rol in de organisatie van de activiteiten en het omzien naar elkaar. De 
uitdaging voor de komende tijd is om het aanbod aan activiteiten beter bekend te maken buiten de 
kerk. 
De band met de buurt wordt onderhouden middels het jaarlijkse Dickensfestival, rondleidingen en 
openstelling van de kerk. De Arie Molenkampstichting is actief in het organiseren van orgelconcerten 
in de Abdijkerk. 
De gemeente is divers en veelkleurig van karakter. Door de vele kerkfusies komen de gemeenteleden 
vanuit verschillende tradities samen: naast wortels in de Hervormde, Gereformeerde, vrijzinnige en  



Profielschets nieuw te beroepen predikant Abdijkerk 

 
Vrijgemaakte Kerk, hebben mensen hun wortels in de RK-kerk, bij de Navigators en hebben 
meerdere mensen een multiculturele achtergrond. De kunst is om allen te verbinden en te 
inspireren. 
 
www.abdijkerk.nl  

http://www.abdijkerk.nl/

