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Profielschets predikant (m/v) Oostzaan 2022
De gemeente Oostzaan
De gemeente Oostzaan is een zelfstandige gemeente, ligt tussen Amsterdam en Zaandam op het
grensgebied van regio Zaanstreek en regio Waterland en telt 10.000 inwoners. Oostzaan heeft van
oorsprong een lintbebouwing met een lengte van ongeveer 11 kilometer, aan de zuidkant begrensd
door de Ringweg (A10) rond Amsterdam. In de afgelopen decennia zijn rond het centrum zes
woonwijken gebouwd en aan de westrand van de gemeente bevinden zich twee bedrijventerreinen.
Vanaf het centrum naar het noorden toe heeft Oostzaan een heel landelijk karakter door de
aanwezigheid van het recreatiegebied Het Twiske aan de ene kant en het weilandengebied
Oostzijderveld aan de andere kant.

De kerk in Oostzaan
De kerkelijke gemeente van Oostzaan is de afgelopen jaren veranderd. De coronatijd, waardoor
onderling contact moeilijk was en het feit, dat de predikantsplaats al anderhalf jaar vacant is, hebben
voor een terugloop in het aantal kerkbezoekers gezorgd. Van de 300 ingeschreven leden bezoeken
ongeveer veertig mensen wekelijks de kerkdienst. Helaas heeft corona er ook voor gezorgd, dat
jongeren en kinderen nauwelijks meer aanwezig zijn. De kerk veroudert!
Toch is het een groot goed, dat elke week een eredienst gehouden kan worden in ons mooie
kerkgebouw, dat elke week weer gastpredikanten en organisten zorgen voor een waardevolle
zondagochtenddienst. Naast erediensten op de zondag vinden er ook begrafenissen en zelfs, heel af
en toe, bruiloften plaats, van kerkelijke en niet kerkelijke mensen. Op vrijdagochtend zijn de
kerkdeuren open voor mensen, die rust en stilte zoeken. De cantorij zingt elke woensdagavond in de
kerk. Het werk van de kerkenraad is in de afgelopen jaren zwaarder geworden: in een herderloos
tijdperk komt veel werk neer op de schouders van kerkenraad en vrijwilligers. De kerkenraad is voltallig:
er is één ouderling, één ouderling-scriba, twee kerkrentmeesters, twee diakenen. Meer leden zijn altijd
welkom.

Het BJC
Het BJC, dat sinds 2004 een welkome locatie is voor kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten, wordt
door jong en oud intensief gebruikt. Wekelijks op zondag wordt er koffie gedronken na de dienst,
wekelijks op vrijdag is (kerk en) BJC open voor mensen die rust en gezelligheid zoeken, maandelijks op
woensdag is er een koffieochtend voor belangstellenden. Het BJC wordt ook gebruikt voor
vergaderingen, voor zangkoren die er oefenen en er worden al acht jaar schilderijententoonstellingen
georganiseerd. Kortom, het BJC is een centrum voor religieuze, maatschappelijke en culturele
activiteiten. Vrijwilligers maken al deze activiteiten mogelijk.

Kerk en Vrienden van de Kerk
Zoals in het beleidsplan “Grote Kerk 2020-2025” onder de titel: verbinding, behouden en verbreden
van de functie van het kerkgebouw is beschreven, zijn Kerk en Vrienden van de Kerk hard aan het werk
geweest om de maatschappelijke en sociale functie van ons kerkgebouw uit te breiden. Zo worden er
inmiddels muziekmiddagen, diners, filmavonden en pop-quizzen georganiseerd, waar veel mensen van
binnen en vooral van buiten de kerk met veel plezier aan deelnemen. Deze activiteiten worden mede
gesteund vanuit het culturele en maatschappelijke Oostzaanse netwerk. Een nieuwe groep vrijwilligers
heeft zich tijdens het afgelopen jaar aangediend. Dat is een positieve ontwikkeling! Ter wille van dit
hybride gebruik van ons kerkgebouw zullen in de komende tijd aanpassingen plaatsvinden, zoals nieuw
meubilair en de verbetering van de keuken. Daarvoor zijn meer fondsen nodig! Ook zijn nog meer
(jongere) vrijwilligers nodig! In de toekomst zullen zo kerkelijke en maatschappelijke activiteiten in
kerk en BJC samensmelten tot een huis van bezieling, verbinding en vernieuwing.

De toekomst van ons kerkzijn
Vier pijlers vormen ons nieuwe kerk zijn:
Community = gemeenschap
Compassion = met hart en ziel
Culture = cultuur
Commerce = ondernemen.

De predikant (m/v)
Wij zoeken een predikant die levenskunstenaar is.
• Als herder in onze gemeente zal hij/zij de gemeente leiding even en ondersteunen.
• Als bijbelsgelovig mens zal hij/zij zorgen voor een vernieuwende hoopvolle verkondiging.
• Als verteller zal hij/zij inspirerend zijn in eredienst en daarbuiten.
• Als communicator zal hij/zij contacten onderhouden en verbreden met mensen binnen en
buiten de kerk.
Door het bredere gebruik van kerkgebouw en BJC zal hij/zij zichtbaar zijn in het dorp.
Bij het zoeken naar nieuwe activiteiten voor kerk en BJC en bij de financiering daarvan zal hij/zij zich
innoverend opstellen.

Aanstelling
We zoeken een predikant voor een dienstverband van 1 fte.
De aanstelling van 1 fte is als volgt opgebouwd:
• De Protestantse Gemeente Oostzaan zorgt voor 0,7 fte: 0,5 fte predikantsplaats en 0,2 fte
pastoraal werkerplaats.
• 0,3 fte wordt gefinancierd uit externe fondsen.

Tot slot
Wij zoeken een predikant, die vanuit haar/zijn eigen geloof met ons op weg wil gaan en ons nieuwe
inspiratie geeft. Een predikant die de kerkelijke gemeenschap versterkt en de verhouding tussen
“binnen en buiten” vergroot, zodat onze doelstelling Kerk in Dorp en Dorp in Kerk in samenwerking
met De Stichting Vrienden van de Grote Kerk gerealiseerd kan worden in de komende jaren. We zoeken
een predikant, die leider en coach wil zijn tijdens deze reis en ons begeleidt op de nieuwe wegen, die
zijn ingeslagen.

