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Predikant
De predikant is thuis in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord. Hij bestudeert deze intensief, hem wordt
daarvoor de tijd gegeven en hij neemt daar ook de tijd voor. Hij is een mens van gebed. Hij is een
evenwichtige en open persoonlijkheid, die goed kan luisteren, openstaat voor mensen en die van
harte wil meewerken aan de verschillende aspecten van gemeente-zijn en aan het proces van
gemeenteopbouw (in het beleidsplan staan de diverse facetten hiervan aangegeven, o.m. de
eredienst, jeugd- en evangelisatiewerk, kringwerk).
De predikant wil zich aangesproken weten op het Woord van God. Hij is in staat om van daaruit op
inspirerende wijze leiding te geven aan en betrokkenheid te tonen met het gemeenteleven. Hierdoor is
hij een samenbindende persoon.
Modaliteit
De predikant voelt zich thuis in de hervormd-gereformeerde traditie en wil die op hedendaagse wijze
gestalte geven. Hij staat in de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland en kan
samenbindend omgaan met de verschillende accenten van de gereformeerde bond, onder meer
reformatorisch, confessioneel en evangelicaal, zoals die in de gemeente aanwezig zijn.
De predikant kent de identiteit van de gemeente en weet zich daarmee verbonden. Hij draagt in het
verband van het geheel van de kerk de identiteit uit, zonder zich daarin op te sluiten.
Eredienst
Prediking
De prediking is de vrucht van studie van en intensieve omgang met Gods Woord, waardoor de Heilige
Geest werkt. Vanuit de volheid van het heil in Christus en vanuit de gehele Bijbel dient de gemeente
als gemeente van Jezus Christus te worden aangesproken. Het is belangrijk dat de Bijbel zelf spreekt,
in zijn volle breedte, door het geheel van de prediking. Het verlossende werk van de Heere Jezus
Christus is hierbij het fundament. Dit betekent niet dat alle preken altijd de volledige geloofsleer
moeten omvatten. Het gaat er om dat het geheel van de prediking, door de tijd genomen, recht doet
aan het geheel van Gods Woord.
We zien uit naar een predikant die het karakter van deze tijd verstaat en juist daarin Gods Woord laat
spreken. De vertolking van de Schrift naar het dagelijks leven van de gemeenteleden gebeurt op een
natuurlijke manier, in eigentijds taalgebruik en op een wijze die aansluit bij de leefwereld van de
gemeenteleden, kinderen tot en met ouderen. We verlangen ernaar dat de erediensten een
ontmoeting vormen met God en elkaar. Er wordt van de predikant verwacht dat hij ten minste 60 keer
per jaar in de eigen gemeente voorgaat (waarbij er formeel gesproken 36 diensten in de reguliere
betrekking vallen, conform de uitgangspunten van de Protestantse gemeente Hilversum).
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Liturgie
We hanteren de klassieke liturgie, waarbij naast de Psalmen ook andere liederen worden gezongen.
Zie hiervoor verder het beleidsplan.
Pastoraat
Het pastoraat van de predikant heeft als kenmerken: christelijke bewogenheid en professionaliteit. Hij
geeft leiding in de pastorale relatie met individuele gemeenteleden alsmede aan de pastorale zorg die
wordt geboden aan alle gemeenteleden, zowel meelevend als randkerkelijk. Hij instrueert en
stimuleert hiertoe het consistorie en een flink aantal wijkmedewerkers. Zijn eigen prioriteit op dit vlak
ligt bij het crisispastoraat.
Apostolaat en Diaconaat
We verlangen ernaar dat ook anderen de rijkdom van het leven met Jezus Christus leren kennen. Het
bevorderen van het missionaire en diaconale elan van zowel de gemeente als haar afzonderlijke
leden dient in de prediking naar voren te komen. Verder dient de predikant stimulerend op te treden
naar de verschillende commissies.
Jeugd
Het jeugdwerk heeft aandacht nodig. Onze jongeren ontwikkelen zich in een wereld waarin ze als
gelovige vaak alleen staan. Toerusting van jongeren in catechese en op andere wijze is noodzakelijk.
De predikant dient op dit gebied open te staan voor ideeën die de kennis- en geloofsoverdracht en de
betrokkenheid van jongeren op elkaar en op de gemeente kunnen bevorderen. In het beleidsplan is er
ruim aandacht voor het jeugdwerk, maar de realisatie hiervan vraagt voortdurende aandacht. Om dit
beleid structureel van de grond te krijgen is het van groot belang dat de predikant 'van nature' in staat
is goed met jongeren te communiceren.
Vorming en toerusting
Samen met de jeugdouderling geeft de predikant vorm aan een catecheseleerplan. De predikant
draagt huiskringen een warm hart toe en ondersteunt deze vorm van kringwerk zowel inhoudelijk als
beleidsmatig.
Samenwerking
Er is binnen de AK van de Protestantse gemeente Hilversum een goede samenwerking. De predikant
draagt hier aan bij, waarbij hij een heldere stellingname kan verwoorden die respect afdwingt. De
predikant onderhoudt goede contacten met de predikanten in Hilversum, die zich verbonden weten
met de Schrift het gereformeerd belijden (onder meer hervormd, christelijk-gereformeerd en
gereformeerd vrijgemaakt).
Beleidsplan en bezinning
De predikant kan zich goed vinden in het beleidsplan en stimuleert de voortdurende bezinning. Hij kan
verbindend spreken binnen het geheel van de gemeente, heeft oog voor actuele kerkelijke vragen en
ontwikkelingen, en geeft leiding op een wijze die past bij de gemeente van Jezus Christus in deze tijd.

