Protestantse wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen
Gemeenteprofiel
Wat voor een gemeente zijn wij?
De wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen is een Protestantse gemeente die op zondag
samenkomt rondom het Woord. We kijken om ons heen naar mensen die zoekend zijn naar
God. We hebben oog voor behoeftigen en reiken onze handen naar hen uit. Met andere
kerken in Breukelen kijken we naar samenwerking.
Historie
De wortels van de Pieterskerk gaan terug naar de komst van Bonifatius in Breukelen, meer
dan 1300 jaar geleden. We komen als dorpskerk van Breukelen uit de hervormde traditie. Er
zijn de afgelopen jaren meerdere gezinnen verhuisd, daarvoor is geen nieuwe aanwas
teruggekomen. De focus van de predikanten lag hiervoor voornamelijk op de prediking waar
deze nu deels verschuift naar het pastoraat.
Onze belijdenis
Vanuit het evangelie van Jezus Christus zijn we een gemeente met verwachting van de
toekomst, zonder daarbij de traditie uit het oog te verliezen. De concentratie op de kern – het
evangelie van Jezus Christus, de belijdenis van God als Vader, Zoon en Heilige Geest –
geeft ons ruimte en drive om te zoeken naar samenwerking met andere kerken in ons dorp.
Samen met de wijkgemeente Pauluskerk vormen we de Protestantse gemeente Breukelen.
We werken samen op vele vlakken en willen de samenwerking intensiveren. Met de
Nederlands Gereformeerde kerk (Witte kerkje) werken we nauw samen in onder andere het
jeugdwerk, catechisatie en de erediensten. Aanvullend werken we samen via de werkgroep
Oecumene met de Molukse Kerk en Rooms Katholieke parochie.
Kerkdienst
De liturgie in onze kerkdiensten is verzorgd, eenvoudig, gericht op de kern, met een
duidelijke lijn. Binnen deze helderheid en eenvoud is er is flexibiliteit en ruimte voor andere
bijdragen. Orgelmuziek begeleidt nu de diensten, aangevuld met piano, trompet of blokfluit.
Er mag meer variatie komen. Eens in de maand ondersteunt de zanggroep de gemeente. De
diensten worden bezocht door een trouwe groep actieve gemeenteleden. Ook in de
Pieterskerk nemen de aantallen af. Een open blik naar buiten en het betrekken van
gemeenteleden die op afstand zijn gekomen is een belangrijk punt in het pastoraat.
Omzien naar elkaar
We kijken naar elkaar en om ons heen. De verbondenheid met elkaar, de onderlinge
betrokkenheid op elkaar in de gemeente vinden we belangrijk. Dit zien we terug in het
‘koffie’- moment na de dienst en het omzien naar elkaar door de week. Tegelijk willen we ook
open en missionair zijn binnen de context van het maatschappelijk leven in Breukelen. We
ondersteunen eenzamen en behoeftigen met o.a. open maaltijden, voedselbank, kledingbank
en HIP helpt Stichtse Vecht.
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Communicatie
Wij hechten binnen en buiten onze gemeente aan goede communicatie. Hiervoor gebruiken
we het blad Kerknieuws, de digitale weekbrief, website en facebook. We zijn transparant in
onze doelen en beleid. De gemeente informeren we pro actief. De Vrienden van de
Pieterskerk organiseren extra activiteiten, zoals het openstellen van de kerk en het
organiseren van orgelconcerten
Prioriteiten om aan te werken zijn:
●
●
●
●
●

Elkaar zondags ontmoeten rondom het woord van God in een
verzorgde en met aandacht ingerichte eredienst, met mogelijkheid voor variatie.
Gemeenteleden betrekken die minder betrokken zijn.
Verder investeren in een geïntegreerde aanpak voor jeugd en jonge gezinnen.
Stimuleren van de verbondenheid binnen de gemeente, en met de NGK,
Pauluskerk en de dorpsgemeenschap.
Als missionaire gemeente oog hebben voor de noden dichtbij en veraf.

Profielschets predikant, 50-65%
De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen zoekt een predikant (m/v) met
de volgende eigenschappen:
●
●
●

●

●
●

De predikant weet zich geroepen door God, leeft vanuit een persoonlijke relatie
met Jezus Christus en laat zich leiden door de Heilige Geest.
De predikant is herder en leraar.
De predikant kan de verkondiging neer zetten in duidelijke, heldere taal, in de
context van het hedendaagse persoonlijke en maatschappelijke leven. In de
eredienst verbindt deze dan ook de bijbeluitleg met de actualiteit.
De predikant is pastoraal actief en kan pastorale ontmoetingen inhoud, diepgang
en leiding daaraan geven. We zoeken iemand met een “luisterend oor” die zich
vanuit een eigen, doorleefde geloofsbeleving kan verbinden met mensen van
diverse leeftijden.
De predikant weet contact te leggen met jongeren. Hij of zij heeft oprecht
interesse in jongeren en kan aansluiten bij hun belevingswereld.
De predikant werkt positief mee aan het protestantse kerkverband met twee
wijkgemeenten en aan de oecumene in het dorp. In het bijzonder met de
Nederlands Gereformeerde Kerk (Witte Kerkje) in Breukelen

De Protestantse wijkgemeente Breukelen biedt de nieuwe predikant
●
●
●
●
●

Een aandachtig luisterende gemeente.
Een betrokken groep actieve gemeenteleden.
Een kerkenraad met een prettige werksfeer.
Ruimte om de werkzaamheden in overleg in te vullen.
Een aantrekkelijke woonomgeving in de Vechtstreek met een ruime pastorie met
grote eigen werkkamer.
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