
 

 

 

 

 

PROFIEL van de te beroepen predikant 
 

De Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost zoekt een predikant voor de 
Engelmunduskerk, die zich met enthousiasme wil verbinden aan de geloofsgemeenschap en de 
verdere invulling van ons ambitieuze Beleidsplan 2022-2027. 
 
De Engelmunduskerk is een van de oudste kerken in Nederland en heeft een rijke historie. In het jaar 690 
kwam Willibrordus, met - naar het verhaal gaat - in zijn gevolg Engelmundus, vanuit Engeland naar ons land 
om het Evangelie te brengen. Engelmundus liet bij wijze van wonder een bron ontspringen te Velsen, 
waardoor er op de plek van de Engelmunduskerk een pelgrimsoord ontstond en een houten kerkje is 
gesticht. 

Visie van onze gemeente 

Wij zoeken een predikant die ons met een eigentijdse verkondiging kan stimuleren, inspireren en 
verbinden in onze betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld, zodat wij een inspirerende en 
gastvrije gemeente kunnen zijn. Hij/zij weet zich geroepen tot gastvrijheid, verbondenheid, 
mededogen en veelzijdigheid in denken en beleven. 

Taakomschrijving  

De predikant verkondigt het Woord van God en roept op tot het inspireren, stimuleren en begeleiden 
van verschillende vormen van verkondiging binnen en buiten de gemeente. 
Bovendien verzorgt de predikant de bediening van de sacramenten, de herderlijke zorg, het 
onderricht, de toerusting en het opbouwwerk van de gemeente. 

Functieomschrijving 

De predikant: 
• stimuleert en geeft samen met de kerkenraad leiding aan een proces van gemeenteopbouw, 

toekomstgerichtheid en vernieuwing. 
• is verantwoordelijk voor de verkondiging van het Evangelie, leidt en coördineert samen met 

de ouderlingen en organisten de kerkdiensten. 
• verzorgt samen met de ouderlingen de herderlijke zorg over de gemeente (het consistorie) en 

werkt mee aan de toerusting van de ambtsdragers en de gemeente. 
• werkt samen met ds. C. Lous die in deeltijd werkzaam is binnen onze gemeente. 
• is lid van de kerkenraad en het moderamen. 

Verwachting 

Van de predikant verwachten wij dat hij/zij: 
• met inspiratie en enthousiasme wil bouwen aan de geloofsgemeenschap. 
• oog heeft voor leden uit alle leeftijdsgroepen en specifiek voor jonge gezinnen. 
• gastvrij is, een open houding heeft en inclusief denkt en handelt. 
• met creatieve inzet en ruimdenkend input geeft aan het nieuwe Beleidsplan. 
• samen met de kerkenraad het beleid daarbij uitvoert en optimaliseert. 
• bereid is om een verbindende rol te vervullen met betrekking tot de samenwerking met de 

omliggende kerken. 

Huisvesting 

Er is een pastorie beschikbaar in Velsen-Zuid. 
 
Velsen-Zuid, 8 januari 2023 


