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ALGEMEEN 
WERKPERCENTAGE 

De Protestantse Gemeente van Zunderdorp en de Stichting Diensten met Belangstellenden 

(DmB) zoeken samen een PKN-predikant(e) die de beide gemeenschappen wil dienen. We 
zoeken dus iemand die het gemeentepredikantschap in het landelijke Zunderdorp kan en wil 

combineren met het werken als evangelisatiepredikant(e) in Amsterdam. Het betreft een 
fulltime functie op basis van twee keer 50%.  

MODALITEIT 

Staande in het midden van de kerk, met een open houding naar anderen, die zich van harte 

kan vinden in de stelling: Wie God wil leren kennen vindt in Jezus een goede start. 

VAARDIGHEDEN 

Inspireren, samenbinden, bemoedigen, leiding geven in een sfeer van samenwerken. 

TYPERING PREDIKANT 

We zoeken een predikant met een vriendelijke, niet-autoritaire persoonlijkheid, die 

enthousiast het evangelie van Jezus verkondigt. 

  
VOORKEUR GESLACHT / LEEFTIJD  

Geen voorkeur, een aantal jaren relevante werkervaring is wenselijk. 

WOONLOCATIE  

Binnen de eigen gemeente, in landelijk gelegen goed onderhouden pastorie. 

Bij de komst van ds. André Troost in 1994 zijn de kerk van 
Zunderdorp en Stichting Diensten met Belangstellenden bij 
elkaar betrokken geraakt. Inmiddels zijn we 24 jaar verder en is 
er goede chemie. Onze verbintenis van vriendschap en geloof 
door de jaren heen willen we wat meer zichtbaar maken. We 
zien zowel in Zunderdorp als bij DmB kansen en mogelijkheden 
om als gemeenschappen rondom Jezus Christus te bloeien.

profielschets

�2



PROTESTANTSE 
GEMEENTE ZUNDERDORP 
KERKELIJKE GEMEENTE 

Kenmerken van de gemeente Zunderdorp:  Kleine dorpsgemeente onder de rook van   

      Amsterdam, waarbij 30% van de leden buiten   

      Zunderdorp wonen. 

Kleur/ligging:      Kenmerkend voor onze kerk is het in harmonie en  

      vrede samengaan van de meeste ‘kleuren’ die in  
      de PKN voorkomen. Tegelijk zijn we voluit een   

      christelijke kerk in die zin dat we Jezus belijden als  

      onze Redder der Wereld. 

Gemeenteleden:     De helft van de 250 leden is actief betrokken, de  

      andere helft nauwelijks of niet. Het aantal   
      kerkbezoekers ligt tussen de 40 en 75 per   

      zondagmorgendienst. 

Accenten:      Pluriforme gemeente, een gevarieerde liturgische  
      vormgeving in de kerkdiensten, diverse   

      buitenzondagse activiteiten die goed lopen, een  
      grote betrokkenheid op het dorp (bv. Het kerkblad  

      wordt huis aan huis verspreid en gelezen!) 

Visie en missie:      De kerk van Zunderdorp is een gemeenschap van  
      mensen die elkaar stimuleren om Jezus Christus,  

      de Redder der wereld, na te volgen  

      - door God lief te hebben,  

      - door er voor elkaar te zijn in vreugde en verdriet, 

      - door anderen te laten delen in de blijdschap van  
      het evangelie.  

  Gastvrijheid en wederzijdse aanvaarding zijn daarbij 
  onmisbaar. 

Omvang werktijd predikant:    50% Zunderdorp en 50% DmB 
Werkzame predikanten / kerkelijk werkers:  Geen 

Pastorie aanwezig:    Ja 
Vrouw in het ambt:    Ja 
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Bijbelvertaling:     NBV 

Welke liedbundels:    Nieuwe Liedboek 2013 en verder is veel mogelijk 

Wijze viering avondmaal:    Iedereen die in Jezus gelooft wordt uitgenodigd, en 
      als daar kinderen/jongeren of anderen die geen  

      belijdenis hebben gedaan bij zijn, dan wordt dat  
      van harte toegelaten. 

SPECIFIEKE KERNTAKEN PREDIKANT VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE 
ZUNDERDORP 

Eredienst:      Aandacht voor open, gastvrije sfeer. Een heldere  

      prediking en een muziekkeuze die past bij de   
      breedte van de kerk.  

Pastoraat:      De kerk van Zunderdorp wil de komende jaren  
      extra aandacht geven aan de gemeenteleden   

      onder de 45 jaar met het oog op het voortbestaan  

      van de gemeente op langere termijn. We   
      verwachten van de predikant(e) in dat opzicht een  

      stimulerende rol.  

Vorming en Toerusting:     Leiding geven aan jongeren- en jongvolwassenen  

      avonden en het leiden van een Bijbelkring (een  

      groep). 

Organisatie en beleid:     Er zijn korte lijnen in de organisatie, waarbij   

      flexibiliteit en kunnen improviseren wenselijk zijn. 

Diaconaat:      Betrokkenheid bij de noden dichtbij is belangrijk. 

Overige zaken die van belang zijn:   Sociaal maatschappelijke betrokkenheid wordt  

      zeer op prijs gesteld. Bereidheid om dominee te  
      zijn niet alleen voor de kerkelijke gemeente, maar  

      voor ‘heel het dorp’. De Stille Week wordt intensief  
      gevierd en door ongeveer 40-75 gemeenteleden  

      meebeleefd gedurende alle drie dagen van   

      donderdag tot en met zondag. 

BURGERLIJKE GEMEENTE 

Bereikbaarheid / Voorzieningen:    Amsterdam is dichtbij, hemelsbreed bedraagt de  
      afstand pastorie Zunderdorp tot de Engelse kerk  

      10 km.  
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STICHTING DIENSTEN 
MET BELANGSTELLENDEN 
WIE ZIJN WIJ? 

De Stichting Diensten met Belangstellenden (DmB) in Amsterdam is een pioniersplek avant la lettre.  Sinds 

1963 organiseert de Stichting DmB onder andere laagdrempelige kerkdiensten in het hart van Amsterdam. 
Bij Diensten met Belangstellenden werken leden van diverse kerken samen aan één doelstelling: het 

evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen die er belangstelling voor heeft. 

Onze overtuiging is dat ieder mens voor God van grote waarde is, dus ook de 62% van de Amsterdammers 

die niet gelovig is. Onze kerkdiensten worden iedere zondagavond om 19.00 uur gehouden in de 
historische Engelse Kerk op het Begijnhof in Amsterdam. Verscholen achter de drukte van het Spui en de 

Kalverstraat biedt het Begijnhof een oase van rust. We willen weer meer zichtbaar worden in Amsterdam en 

willen daar met onze toekomstige predikant graag aan werken. 

DmB wil een gastvrije gemeenschap zijn voor iedereen ongeacht (kerkelijke) achtergrond, waar 
verschillende generaties bij elkaar komen, waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ruimte is voor diverse 

opvattingen. Buiten een vaste groep bezoekers ontvangen wij ook wekelijks nieuwe belangstellenden. We 

zijn een informele en warme gemeenschap waarin je als bezoeker zowel actief als anoniem kunt zijn. We 
hebben het verlangen om samen met onze nieuwe voorganger meer belangstellenden te bereiken, te 

inspireren en hen blijvend te verwelkomen in onze diensten.  

WAT KENMERKT ONZE BELANGSTELLENDEN? 

Het zijn bezoekers vanuit verschillende stadsdelen van Amsterdam maar ook van buiten de stad. Opvallend 
is de diversiteit van de bezoekers. Niet alleen naar afkomst, maar bijvoorbeeld ook naar overtuiging, leeftijd 

en kennis. Dat betekent dat wij van jou verwachten dat je met dit brede publiek overweg kan. 

EREDIENSTEN 
De sfeer is informeel en los, ook voor en na de dienst. Hoewel de vorm van de diensten redelijk traditioneel 

is en met goede muziek, verlaten we soms ook het gebaande pad. Je krijgt van ons vrijheid om in overleg 

nieuwe vormen uit te proberen. Van jou verwachten we creativiteit, inspiratie en motivatie. Geloven is 
immers een werkwoord! 

DmB heeft geen uitgesproken behoudend of juist vrijzinnig profiel. We willen uitnodigend zijn voor 
mensen die op zoek zijn, ruimte bieden aan mensen met diverse geloofsopvattingen en met respect 

omgaan met andersdenkenden, zonder daarbij een oordeel te vellen of de Bijbelse boodschap uit het oog 

te verliezen.  
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Tijdens de kerkdiensten maken we hoofdzakelijk gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling, maar andere 

vertalingen kunnen ook als hulpmiddel worden gebruikt. Qua muziek en liederen is veel mogelijk, we 

gebruiken diverse (hedendaagse) bundels. Ter ondersteuning van de dienst zijn er regelmatig optredens 
van koren / musici. 

In een gemiddelde kerkdienst ontvangen we tussen de 50 á 75 belangstellenden. Voor een groot aantal 

van hen geldt DmB als hun vaste kerk. Er zijn ongeveer 30 vrijwilligers betrokken bij de stichting en 

ongeveer 350 sympathisanten in het land. De Stichting Diensten met Belangstellenden heeft geen leden 
en bestaat dankzij giften. 

SPEERPUNT VOOR DE KOMENDE JAREN 

Anno 2018 staat DmB voor de uitdaging om met een kleine hechte club betrokkenen kerk te zijn in 
Amsterdam en de Bijbelse boodschap bekend te maken aan ieder die daarvoor belangstelling heeft. Aan 

jou de taak om samen met het bestuur en de bezoekers aan deze uitdaging vorm te geven.  

God laat zich niet alleen vinden op zondag: 

Niet alleen tijdens de zondagse diensten willen we God en elkaar ontmoeten, maar ook tijdens andere 
dagen van de week. Doel hiervan is om meer momenten te hebben om Gods inspiratie en nabijheid te 

ervaren en met elkaar in gesprek te gaan over wat het geloof voor ons betekent. Ontmoetingen die niet 
alleen in de Engelse Kerk plaatsvinden, maar ook daarbuiten. Dit gebeurt al tijdens verschillende kringen, 

maar we willen samen met jou op ontdekkingstocht gaan om andere vormen te verkennen om 

Amsterdammers te bereiken. Van jou verwachten we dat je een bruggenbouwer bent, een netwerk opbouwt 
en dit onderhoudt.  

OVERIGE COMPETENTIES 

Om samen met ons de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan zijn we als stichting DmB op zoek 

naar een aansprekende persoonlijkheid die zowel het bestuur, bezoekers, maar bovenal Amsterdammers 
kan inspireren in onze relatie met God en onze medemens. We zoeken een voorganger (m/v) die de 

Bijbelse boodschap kan vertalen naar het hier en nu, met kennis van de Amsterdamse context. Je bent in 

staat je uit te drukken in begrijpelijk en eigentijds taalgebruik, dat toegankelijk is voor iedereen. Je bent 
daarmee iemand die ook aantrekkelijk is voor randkerkelijken en niet-gelovigen. Iemand die het gezicht 

van DmB in de stad kan en wil zijn. Je bent een goede en duidelijke spreker en verteller, iemand waarnaar 
mensen geboeid luisteren, zelfs bij een confronterende boodschap. 

Je beheerst de vaardigheden om te luisteren, te troosten en ook de mensen ‘aan te spreken’. Naast 
aandacht voor pastoraat dien je ook aandacht te hebben voor het stimuleren van onderling pastoraat en 

het omzien naar elkaar.  
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Omdat we samen met jou aan de zichtbaarheid van DmB in Amsterdam willen werken lijkt het ons van 

belang dat je affiniteit met het gebruik van sociale media hebt. Het is een pré als je een eigen website en/

of blog onderhoudt. 

Gezien de grote uitdagingen waar wij voor staan en het werk in deze complexe stad lijkt het ons van belang 
dat je een aantal jaren relevante werkervaring hebt. We verwachten dat je goed kunt samenwerken en goed 

kan delegeren. En ook dat je nieuwe initiatieven kunt initiëren, maar in staat bent ze op termijn ook over te 

laten aan anderen als iets eenmaal ‘loopt’. 

Als stichting willen we graag een zekere lichtvoetigheid uitstralen, we hopen daarom dat je over voldoende 
humor en relativeringsvermogen beschikt.  

OMVANG DIENSTVERBAND 

Sinds 1994 werkt DmB nauw samen met de Protestantse Gemeente Zunderdorp (Amsterdam-Noord). 

Gedurende al die jaren werkte de voorganger voor 50% bij DmB en voor 50% voor de gemeente in 
Zunderdorp. Deze organisatievorm zal worden voortgezet.  

In Zunderdorp is een ruime pastorie beschikbaar voor de predikant en zijn/haar gezin. De afstand van de 
pastorie tot de Engelse Kerk bedraagt 10 kilometer. 

Spreekt deze unieke combinatie van taken je aan en wil jij je op enthousiaste wijze inzetten voor Gods werk 

in Amsterdam? Stuur dan een e-mail aan info@dmbamsterdam.nl 

We zien je reactie met belangstelling tegemoet! 
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IMPRESSIE PROTESTANTSE 
GEMEENTE ZUNDERDORP  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IMPRESSIE DmB  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