
 

Profielschets predikant  
Hervormde gemeente “De Hoeksteen” (IJsselmuiden/Grafhorst) 
 
 
Algemeen 
De Hervormde gemeente De Hoeksteen te IJsselmuiden en Grafhorst zoekt een predikant (M/V) voor 
0,8 tot 1,0 fte; onze modaliteit is confessioneel, met een duidelijke evangelische inslag. Woonlocatie 
graag binnen het eigen dorp IJsselmuiden, hoewel benoemd moet worden dat er op dit moment 
geen pastorie beschikbaar is. Dit punt zal in de verdere beraadslagingen worden meegenomen. Er is 
op dit moment een collega predikant voor 100%, maar die prefereert 80%, iets wat kan als de te 
beroepen predikant inderdaad 100% wil.  
 
Kernpunten profiel van de gemeente (zie verder profielschets gemeente)  
We zijn een confessionele gemeente met een evangelische inslag. Er is een uitgebreid jeugdwerk (o.a. 
gemeentereizen, groeigroepen en catechese voor de jeugd). Hiervoor is er ook een jeugdwerker (0,8 

e, op het moment een vacature). Verder zijn er zo’n 500 vrijwilligers ac ef. De gemeente hee  
ongeveer 2800 leden (1140 pastorale eenheden). Er is zorg over de betrokkenheid van de midden-
genera e. Daarom is de speerpunt van ons nieuwe beleidsplan 2023-2027: de oproep tot trouw aan 
de erediensten.  
 
Kerntaken te beroepen predikant 
Tot de kerntaken van de predikant behoren in ieder geval:  
1. het voorgaan in erediensten;  
2. het werkzaam zijn in het pastoraat (elke predikant heeft zijn/haar eigen wijk en doet daar al het 

gewone predikantswerk in hechte samenwerking met de leden van het consistorie);  
3. inzet in catechese en vorming en toerusting;  
4. participeren in organisatie en beleidstaken.  
 
Beide predikanten deden tot nu toe alle predikantstaken in onze gemeente. Dat betekent niet dat er 
in een nieuwe situatie geen andere afspraken gemaakt kunnen worden, lettende op specifieke 
voorkeuren en competenties. Uiteraard wordt een flink deel van het jeugd-gerelateerde werk in 
principe door de jeugdwerker gedaan, maar we streven er naar dat elke predikant toch ook voeling 
houdt met de jeugd o.a. door elk jaar catechese te geven en voor te gaan in jongerendiensten en ook 
door eens deel te nemen aan/aanwezig te zijn bij jeugdactiviteiten.  
 
Profiel te beroepen predikant 
Algemeen 
Wij zoeken een predikant die van harte Jezus Christus als zijn/haar Heer en Verlosser belijdt vanuit 
een persoonlijk geloof en liefde voor de Schriften. We verwachten dat hij of zij zich van daaruit zal 
inzetten in bovengenoemde taken. Om vruchtbaar bij ons te kunnen werken moet hij of zij zich ook 
van harte kunnen vinden in het confessioneel-evangelicale karakter van onze gemeente. Hij of zij 
moet ook van harte willen samenwerken met de collega en alle anderen die werkzaam zijn in onze 
gemeente. 
 



 

Accent in vaardigheden en roeping: 
Gezien ons beleid zoeken we iemand die met liefde voorgaat in de eredienst en die daarbij 
ons meeneemt vanuit de Schrift naar het vereren van God onze Vader in lofzang, aanbidding, 
heiliging van ons leven en de liefdevolle dienst aan onze naaste. Hij of zij moet daarbij de taal 
verstaan om ook de midden-generatie en de jongeren aan te spreken. Daarbij is het van belang dat 
hij of zij ook voeling heeft met de muzikale taal van elke generatie. 
 
De beroepingscommissie is graag bereid verdere vragen te beantwoorden. 
 
Secretaris Sija Modders 
Telefoon 06-23729000 
Email  beroepingscommissie@hoeksteenkerk.nl  
 
Voor verdere informa e verwijzen wij u naar: 
 Profielschets gemeente 
 Beleidsplan 2023-2027 
 De site h ps://www.hoeksteenkerk.nl 
 
 


