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Profielschets predikant(e) De Drie Ranken Apeldoorn  
 
Wij zoeken een inspirerende predikant(e) of proponent (m/v 0,8-1,00 FTE) die, samen 
met ons en het pastoresteam, met hart en ziel vorm geeft aan de visie van onze 

oecumenische geloofsgemeenschap 
 

In De Drie Ranken zijn we gericht op de ontmoeting met God, vormen we een gemeenschap 

waarin mensen naar elkaar omzien en leveren we een positieve bijdrage aan onze wijk en stad. 
We zijn een open geloofsgemeenschap, waarbij we de volgende keuzes maken: 

• Iedereen is welkom, ongeacht culturele of religieuze afkomst, geaardheid, single of samen; 
• We willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waar ook mensen die niet vertrouwd zijn met 

de kerk zich welkom voelen. Dat betekent doorgaande vernieuwing; 

• Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale aandacht; 
• Wij zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving; 

• Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen (wat wij geloven en belijden blijkt uit onze 

activiteiten); 
• Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties krijgt alle ruimte; 

• Duurzaam leven is een belangrijk aandachtspunt. 
 

Jij wordt enthousiast als je deze schets van onze wijkgemeente leest en je wilt er morgen wel 

mee aan de slag. Je kent het werk van een wijkpredikant, in al zijn facetten en je beweegt je 
open en gemakkelijk in het contact met alle leeftijdsgroepen. En anderen vinden het ook 

merkbaar prettig om met jou te maken te hebben en met jou samen te werken.  
 

Je verantwoordelijkheid beslaat nadrukkelijk het totaal van de gemeente, dus alle leeftijden. In 

het bijzonder spreek je, op een hele natuurlijke manier, de taal van de jongeren, in de 
leeftijdsgroep van 5-45 jaar. Je weet hen te boeien. Je begrijpt en accepteert dat zij niet per 

definitie warm lopen voor de kerk en de zondagse vieringen, maar wél zeer geïnteresseerd zijn 
in vraagstukken rond geloof en zingeving en daar graag mee bezig zijn. En je hebt ideeën en 

energie om samen met de kerkelijk werker en anderen die met deze doelgroep bezig zijn, na te 

denken over en te werken aan manieren om deze vraagstukken op een aansprekende manier 
aan de orde te stellen en daarmee bezig te zijn. Hierin vervul je een regisserende en 

ondersteunende rol.  

 
In de zondagse vieringen ga je niet vanzelfsprekend voor het alledaagse, al waarderen we óók 

de ‘oude vertrouwde’ liturgie. Je zoekt voortdurend naar wat past bij deze tijd, in vorm, woord, 
verbeelding en muziek. En daarmee weet je de gemeente te boeien en te raken. Je toehoorders 

ervaren daadwerkelijk dat ze in de viering samen met jou kunnen zoeken naar wat die 

Bijbeltekst en dat verhaal vandaag voor hen zou kunnen betekenen. Niet alles ligt vooraf vast. 
 

Je bent een echte teamplayer, ook in het pastoresteam. Je verdraagt en waardeert tegengas, 
zoekt graag en energiek naar 1+1=3. Je komt ook zelf met creatieve ideeën en toont eigen 

initiatief. Je weet van aanpakken en we kunnen van jou op aan, omdat jij je afspraken en 

beloften nakomt. 
 

Wat mag je van ons verwachten 

 
Wij bieden jou een bloeiende geloofsgemeenschap vanuit de protestantse en katholieke traditie, 

met een zeer groot aantal actieve vrijwilligers op alle mogelijke terreinen. Een gemeenschap 
waarin het, ook overdag en door de week, bruist van activiteiten. De enthousiaste inzet van en 

samenwerking met deze grote groep vrijwilligers, die vaak vanuit hun eigen werk of ervaring 

hele specifieke kennis, vaardigheden en inzichten meebrengen, maken je werk aangenamer, 
lichter en interessanter.  
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De wijkkerkenraad is actief en betrokken en wil voor jou een goede ‘werkgever’ en een goede 

sparringpartner zijn. De kerkenraadsleden werken graag samen met jou aan de realisatie van 

onze visie. Begin dit jaar is, met actieve betrokkenheid vanuit de gehele gemeente, een nieuw 
meerjarenbeleidsplan 2022-2026 (LINK NAAR BELEIDSPLAN) vastgesteld. Dit plan biedt het 

kader voor iedereen die binnen onze mooie geloofsgemeenschap actief is. Het laat zien waar we 
de komende jaren extra inspanningen voor willen leveren.  

 

Je werkt, binnen De Drie Ranken, samen met een enthousiaste en ervaren collega-predikant en 
een even enthousiaste, jonge kerkelijk werker. Zij heeft op dit moment een tijdelijke aanstelling 

t/m september 2023. Zij zijn, net als jij, echte teamspelers en zij lopen, net als jij, helemaal 

warm voor de visie van De Drie Ranken. In onderling overleg kunnen taken en 
aandachtsgebieden worden verdeeld, al naar gelang interesse en specifieke kennis en 

vaardigheden. Daarnaast maak je deel uit van team van pastores van de verschillende 
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.  

 

De werktijdfactor wordt vooral bepaald door de financiële ruimte die wij als wijkgemeente 
hebben. Voor nu is 0,8 FTE onze voorkeursoptie, maar 1,0 FTE is een mogelijkheid. Dit is 

afhankelijk van diverse beleidsmatige keuzes die we in de komende jaren maken (zie 
beleidsplan 2022-2026). Door het stapsgewijs minder gaan werken van je ervaren fulltime 

collega, die in 2026 met emeritaat gaat, zal bij een 0,8 FTE aanstelling bekeken worden of 

uitbreiding naar 1,0 FTE mogelijk is.  
 

Wij leren jou graag kennen en komen graag met jou in gesprek. 

 
 

 


