
Profiel voor de predikant van  

Best, Oirschot en de Beerzen (80%) 

 

De protestantse gemeente van Best, Oirschot en de Beerzen zoekt een predikant die – 

samen met ons – op een inspirerende en uitdagende manier inhoud en vorm wil geven 

aan geloof en kerk in onze samenleving. We vormen een veelkleurige 

geloofsgemeenschap in het overwegend katholieke, maar inmiddels ook behoorlijk 

geseculariseerde zuiden van het land. Een licht Bourgondisch tintje is ons inmiddels niet 

vreemd.  

Luthers, hervormd of gereformeerd, dat speelt hier al heel lang geen rol meer. Ieder is 

bij ons welkom zoals hij of zij is. We zien naar elkaar om, maar laten elkaar ook vrij als 

opvattingen uiteenlopen of gevoelens sterk verschillen. Samen proberen we op een open 

en onbevangen manier bezig te zijn met vragen rond geloof en zingeving. We zoeken een 

vrouw of man die in een dergelijke atmosfeer op een ontspannen manier wil werken aan 

verbinding en samenwerking: binnen én buiten onze geloofsgemeenschap, voor jong en 

oud, op zondag én door de week. Iemand die graag tussen de mensen staat en zich 

gemakkelijk beweegt in uiteenlopende gezelschappen. Zij of hij hoeft niet altijd binnen de 

lijntjes te kleuren en mag ook eigen accenten plaatsen, mensen uitdagen het eens 

anders te doen en experimenteren met nieuwe vormen. 

Uitdagingen  

Wat verwachten we onze nieuwe predikant (taakomvang van 80%)? 

• heldere bijbeluitleg, gekoppeld aan het zoeken naar de betekenis van de 

bijbelteksten voor de actualiteit en het dagelijks leven; 

• gevoel voor liturgie en (kerk)muziek en de durf om hiermee soms te 

experimenteren; 

• stimuleren van inbreng door mensen van binnen en buiten de kerkgemeenschap 

als het gaat om levens- en zingevingsvragen; 

• oog voor de verschillende leeftijdsgroepen in onze gemeente en hun behoeften; 

• een warme en empatische opstelling in het pastoraat; 

• belangstelling voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen; 

• een open oog voor mensen in de knel, zoals vluchtelingen in onze samenleving. 

• een actieve opstelling in de gezamenlijke zoektocht naar de ‘kerk van de 

toekomst’. 

Kennis en ervaring  

De protestantse gemeente Best, Oirschot en de Beerzen is te karakteriseren als een 

pluriforme gemeenschap met mondige leden. Er zijn bovendien veel 

samenwerkingsrelaties met zeer uiteenlopende organisaties en gemeenschappen. Dit 

vraagt van de nieuwe predikant dat zij of hij enerzijds kan meebewegen in die 

verschillende krachtenvelden, maar anderzijds ook in staat is het predikantschap vanuit 

een duidelijke visie in te vullen. Om die reden geven wij in eerste instantie de voorkeur 

aan iemand die meerdere jaren ervaring heeft als gemeentepredikant. Aan de andere 

kant laten we ons graag verrassen door kandidaten die een andere weg hebben gevolgd 

en toch menen goed in ons profiel te passen. 

Eigenschappen  

Natuurlijk zoeken wij een herder met vijf poten, iemand die over alle positieve 

eigenschappen beschikt die we maar kunnen bedenken. Een predikant is ook maar een 

mens, dus daarom beperken we ons tot: 



• inspirerend en ideeënrijk; 

• open en luisterend; 

• betrokken en verbindend; 

• relativerend en humoristisch. 

Dat is toch al heel wat! 

Praktische zaken 

De nieuwe predikant krijgt een taakomvang van 80%. Tot nu toe is onze gemeente 

gewend aan een voltijds predikant. De kerkenraad zal daarom – in overleg met de 

nieuwe predikant – een werkplan opstellen. Afbakening van taken moet overbelasting 

voorkomen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of dit werkplan in de praktijk werkbaar is 

en voldoet. Er is financiële ruimte om voor bepaalde taken tijdelijk uitbreiding van de 

formatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld via de aanstelling van een kerkelijk werker. 

Onze gemeente beschikt niet meer over een pastorie. Dit betekent dat de nieuwe 

predikant zelf woonruimte in Best, Oirschot en de Beerzen moet zien te vinden. Uiteraard 

kunnen we wel ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte woning. Ook huisvesting 

binnen een straal van 25 km rondom de kerkelijke gemeente is mogelijk. 

 

  

  

 


