
Profielschets nieuw te beroepen predikant Bosbeskapel 

 

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 inspireert de gemeente vanuit de Bijbelse boodschap. In liturgie en 

uitleg wordt de gemeente toegerust voor het denken en doen in de hedendaagse samenleving. 
De predikant is toegankelijk in zijn/haar uitleg en zoekt variatie in de muzikale omlijsting en 
maakt mede gebruik van de moderne media. Hij/zij durft af te wijken van de geijkte paden. 

▪ Pastoraat: de predikant rekent het pastoraat tot één van de kerntaken, werkt goed samen met 
onze pastoraal werker en maakt het pastoraat laagdrempelig. Hij/zij is iemand die een 
empathisch metgezel kan zijn, niet iemand die alle antwoorden heeft maar naast de mensen 
staat op hun levensweg. Die daarbij specifieke aandacht heeft voor ouderen en de jongeren niet 
vergeet. 

▪ 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, ook door 
organisatie/medewerking aan cursussen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten 
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 
locatiecommissie, de kerkenraad, de kerkmusici en alle vrijwilligers. Hij/zij stelt zich constructief 
en verbindend op en levert een actieve bijdrage aan de samenwerking met de andere locaties 
en het ten uitvoer brengen van de acties die voortkomen uit de missie van de wijkgemeente 
Zuidwest. 

 
Profielkenmerken  
De predikant die wij zoeken: 
1. herkent zich in bovenstaande profielschets; 
2. voelt zich thuis in een open kerkgemeenschap en stelt zichzelf ook open op; 
3. inspireert door in de eredienst actuele thema’s te plaatsen in het licht van de Bijbel; 
4. is een teamspeler die goed kan samenwerken met alle betrokkenen; 
5. voelt zich betrokken bij de omgeving van de kerk in de stad Den Haag; 
6. is verbindend en benut de capaciteiten van beroepskrachten en vrijwilligers; 
7. heeft affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden. 
 
Omschrijving locatie Bosbeskapel 
De Bosbeskapel is een open plek, waar mensen elkaar in vertrouwen kunnen ontmoeten en waar 
ieder mens welkom is. De Bosbeskapel biedt ruimte aan mensen die willen zoeken naar de betekenis 
die God in het eigen leven heeft en naar sporen van God in deze verwarrende wereld. De leden van 
de gemeente voegen zich in een beweging die 2000 jaar geleden met het optreden van Jezus Christus 
is begonnen. Bijbelverhalen vormen een blijvende en levende inspiratiebron. De leden van de 
gemeente komen bijeen om te vieren, te delen en te leren. Samen met anderen proberen zij met 
vallen en opstaan te bouwen aan een buurt en een wereld die voor ieder leefbaar is. De 
gemeenteleden zijn bereid hun talenten in te zetten voor de Bosbeskapel, als ambtsdrager, 
taakdrager of vrijwilliger. Een maaltijdgroep verzorgt iedere vrijdag een maaltijd voor buurtgenoten. 
De liturgie biedt ruimte voor experimenten en voor muzikale inbreng van gemeenteleden. 
 
www.bosbeskapel.nl 
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