Onze gemeente en haar predikant
1 Profiel van de gemeente
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes wordt begrensd door het Gooi en de Eemnesser polder
en vertoont van beide gebieden de nodige karaktertrekken. Onze gemeente telt ongeveer
negenhonderd leden en heeft de volgende leeftijdsopbouw.

Omgeving - De drie dorpen Blaricum, Eemnes en Laren – in de volksmond BEL-dorpen geheten – zijn
sterk op elkaar aangewezen, en tegelijkertijd gehecht aan hun zelfstandigheid. Veel bewoners zijn
forenzen, een deel is werkzaam in de BEL-dorpen of de regio. Naast rooms-katholieke parochies –
met name Laren en Blaricum zijn vanouds katholiek – hadden de dorpen elk een Hervormde
Gemeente, terwijl de Gereformeerde Kerk alle drie de dorpen omvatte. Gereformeerden en
hervormden werkten in Laren al zo lang intensief samen dat op 1 november 1992 tot een officiële
federatie is besloten. In december 2004 is de federatie omgezet in een fusie en ontstond de
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
De samenwerking met ‘Hervormd Blaricum’ bestond al vele jaren. In 2003 zijn de
samenwerkingsafspraken geformaliseerd in een overeenkomst. Hiermee werd de weg vrij gemaakt
voor de gereformeerden in Blaricum om gastlid te worden van de protestantse gemeente in hun
eigen dorp. Na de vorming van de officiële Protestantse Gemeente Blaricum konden ze volledig lid
worden.
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De contacten met de hervormde gemeente in Eemnes zijn goed. Met hen organiseren we, samen
met de evangelische gemeente en de rooms-katholieke parochie in Eemnes, een gezamenlijke
Herderstocht in december.
Karakter - De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes is een open, diverse gemeente. De
gemeenteleden verschillen in hun opvattingen over geloof en in de beleving daarvan. Daar is ruimte
voor binnen de gemeente. We zijn blij dat de gemeenteleden elkaar ruimte geven en dat ze die ook
voor zichzelf durven nemen. Om geen diffuus geheel te vormen, zoeken we telkens weer het
geloofsgesprek binnen en buiten de gemeente, op zoek naar wat ons bindt.
In onze vieringen streven we naar een stijlvolle en tegelijk ontspannen sfeer, waarin dagelijks leven
en geestelijke ervaring hand in hand gaan. De zondagse eredienst als plaats van ontmoeting vraagt
om een boodschap die is gericht op het dagelijks leven; voedend, aansprekend voor jong en oud en
vooral persoonlijk en eigentijds. De laatste twee jaar zijn we door de pandemie de zondagsdiensten
online gaan uitzenden, zowel via Kerkomroep, Facebook en Youtube. De ervaring leert dat deze
diensten goed bekeken worden en niet alleen door gemeenteleden. Op dit moment is het niet
bekend wat de consequenties hiervan zijn als gewone kerkgang weer mogelijk is.
Feitelijke gegevens over onze regio zijn te vinden in de gidsen die de burgerlijke gemeentes
uitgeven. Ons kerkblad Onderweg verschijnt tien maal per jaar. Naast inhoudelijke artikelen bevat
het informatie over komende kerkdiensten en over wat er gaande is in de gemeente. Daarnaast
verschijnt er bijna wekelijks een digitale nieuwsbrief, waarvoor men zich kan aanmelden, met daarin
de zondagsbrief voor de komende zondag en actuele informatie. De Protestantse gemeente heeft
ook een website: www.pglaren-eemnes.nl
Het pastoraat wordt gedragen door contactpersonen die samenkomen in wijkteams, geleid door
wijkouderlingen. De (wijk)ouderlingen komen ook bijeen in het Pastoraal Beraad. We proberen
mensen ertoe aan te zetten naar elkaar om te zien.
Speciale aandacht verdienen de tehuizen in onze omgeving, waarin mensen wonen die verzorging of
verpleging nodig hebben. We werken daarbij samen met de pastores en vrijwilligers die aan deze
huizen verbonden zijn. Vanuit onze gemeente zijn de pastores, ouderlingen en diakenen verbonden
aan de tehuizen.
Het diaconaat bestaat uit diakenen en diaconale medewerkers. Zij bieden hulp aan wie dat kan
gebruiken. Dat doen ze zowel in Laren-Eemnes als daarbuiten.
Jeugd- en jongerenpastoraat zien we als een belangrijk werkterrein. Onze gemeente bevindt zich in
een regio waar het aandeel aan ouderen groeiende is, met name ook doordat jongeren zich hier
moeilijk kunnen vestigen. Eemnes laat in dat opzicht een gunstiger beeld zien dan Laren. We zijn blij
dat er in onze gemeente ook nog kinderen en jongeren zijn, waar het jeugd- en jongerenpastoraat
veel activiteiten voor organiseert.
Gebouwen - De kerkdiensten worden gehouden in twee kerkgebouwen. In de rustige weken van de
zomervakantie en op Oudejaarsdag vieren wij de diensten in de Johanneskerk. Alle andere diensten
zijn in de Ontmoetingskerk. De beide kerkgebouwen hebben heel verschillende mogelijkheden door
hun leeftijd (16e eeuw naast 1963), bouwstijl en omvang. In 2021 bestond de Johanneskerk 500 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum is de Vriendenstichting JK500 opgericht die tot doel heeft om door
middel van exploitatie van de Johanneskerk dit monumentale gebouw in stand te houden. Met
behulp van fondswerving van de Vriendenstichting en in goede samenwerking met de burgerlijke
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gemeente Laren is de Johanneskerk grondig gerestaureerd, waardoor deze voor allerlei activiteiten
breder inzetbaar is gemaakt. In de zomermaanden is de Johanneskerk op zaterdagmiddag open voor
iedereen.
Het hebben van twee kerkgebouwen vraagt een financiële draagkracht die wij niet vol kunnen
houden. In de toekomst zullen wij ons moeten beraden op het afstoten van een van de gebouwen
De vieringen worden gekenmerkt door een heldere liturgische lijn waarbij actieve deelname van de
kerkgangers wordt nagestreefd. Kinderen, jongeren, ouderen en oudsten worden daarbij niet
vergeten. De schriftlezingen worden gelezen volgens het oecumenisch leesrooster en er wordt
gestreefd naar een prediking die recht doet aan de Bijbeltekst en ingaat op de actualiteit. Kerklied en
kerkmuziek zijn belangrijk en krijgen de aandacht die ze verdienen. Onze kerk is een kerk voor
iedereen.
Vorming en toerusting omvat een breed terrein, bijvoorbeeld het winterprogramma: Een serie
lezingen in het seizoen rond een bepaald thema. Daarnaast worden er gespreksbijeenkomsten voor
75+ gehouden en er is een 12+ en een 30+groep. We streven ernaar samen te werken met andere
instanties die zich richten op bezinning en vorming. Ook proberen we mensen van buiten de kring
van onze gemeente voor ons programma te interesseren
De oecumene zien we als een unieke mogelijkheid om samen te werken met verschillende kerken en
religies. Contact met andere kerken en andere levensbeschouwingen is voor ons een verrijking. In de
Stuurgroep Oecumene dragen we ons steentje bij door drie maal per jaar een oecumenische viering
te houden met de rooms-katholieke kerken van Blaricum, Eemnes en Laren.
De samenleving van onze dorpen leefbaar maken en houden zien wij als een opdracht waar we ook
als gemeente aan moeten meedoen. Bij die leefbaarheid horen hulp en heil, ook in de christelijke zin
van het woord.
Samenvattend zijn de volgende onderdelen van ons gemeentewerk te onderscheiden:
•
•

•
•

•
•
•

Kerkenraad en moderamen
Zorg en aandacht voor de samenhang en de leiding van onze gemeente
Publiciteit (Onderweg inclusief Jeugdflits, zondagsbrief, de (wekelijkse) digitale
nieuwsbrief, de website en publicaties in plaatselijke en regionale pers)
Zorg en aandacht voor mensen binnen en buiten onze kring om hen te informeren en
Interesseren
Beheer en administratie (college van kerkrentmeesters, kerkelijk bureau)
Zorg en aandacht voor de gelden, de gebouwen en het ledenbestand van onze
gemeente
Pastoraat (Pastoraal Beraad, wijkteams, Kerstcomité, pastoraat in de tehuizen en
ziekenhuizen)
Zorg en aandacht voor mensen in hun geloofs- en levensvragen, in eigen kring en
daarbuiten
Diaconaat (Diaconie, ZWO)
Zorg en aandacht voor mensen in de omstandigheden waarin ze verkeren, dichtbij en
Veraf
Apostolaat (ZWO, zending, evangelisatie)
Zorg en aandacht voor mensen buiten de directe kring van de eigen gemeente, dichtbij
en veraf
Eredienst (Werkgroep Eredienst, organisten, kosters, team kinderdiensten, Trefpunt
12+, koor, crèche, Liturgiecommissie)
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•
•
•

Zorg en aandacht voor mensen die hun geloof willen uiten in taal en teken
Vorming en Toerusting (Winterprogramma en gespreksgroepen voor diverse
leeftijden)
Zorg en aandacht voor mensen in hun geloofsontwikkeling en geloofsopvoeding
Jeugd- en jongerenpastoraat (jeugdouderlingen en alle activiteiten in verband met
jeugd en jongeren zoals Godly Play, kinderdienst en 12+)
Zorg en aandacht voor de jongste en de jonge leden van onze gemeente
Oecumene ( Stuurgroep Oecumene, Convent van pastores, zustergemeenten)
Zorg en aandacht voor onze naaste familie in het geloof

2 Profiel van de predikant die we zoeken
De kerkenraad heeft een profiel van de nieuwe predikant opgesteld.
De nieuwe predikant
- is in staat een eredienst te verzorgen die gemeenteleden, jong en oud, inspireert;
- wil zich richten op de behoeften van mensen aan zorg en aandacht, zowel binnen als buiten de
kerk;
- is bereid en in staat om een inspirerende rol te spelen in de verdere ontwikkeling van onze
gemeente;
- is in staat en bereid om in teamverband te werken met de gemeenteleden;
- beschikt over beroepservaring die relevant is voor een gemeentepredikant
Uit de aanhef van het profiel blijkt al dat de nieuwe functionaris een predikant moet zijn. Dat
betekent dat de sollicitant een academische theologische opleiding heeft gevolgd, met het
predikantschap als beroepsuitgang. Zij of hij is momenteel als predikant werkzaam en beschikt dus
over ervaring in dat beroep. Maar ook andere beroepservaring kan belangrijk zijn voor de predikant
die wij zoeken. Iemand kan immers ook vanuit een ander beroep alsnog predikant worden en daarbij
beroepservaring meebrengen die voor het predikantschap relevant is.
De kerkenraad heeft ervan afgezien om in het profiel alles wat een predikant doet uitvoerig te
omschrijven. Ook hebben we inhoudelijke termen als ‘evangelische inspiratie’, ‘actuele
evangelieverkondiging’, ‘pastorale beroepshouding’ of ‘liturgische en kerkmuzikale interesse’
gemeden. Ze leiden al gauw tot al te volle, om niet te zeggen gezwollen zinnen. We achten dat alles
vervat in de kernachtige aanduiding ‘een inspirerende rol spelen’. Die rol zien wij met name als een
gezamenlijk gericht zijn op de toekomst, een toekomst waarvan wij hopen dat ze voor onze
gemeente een verdere ontwikkeling en (geestelijke) groei te zien zal geven. Inspiratie zonder de
geestelijke inspiratiebron waar de gemeente uit leeft, achten wij ondenkbaar.
Wij zoeken een predikant die mensen inspireert, zowel binnen als buiten de kerk. Wij gaan ervan uit
dat veel mensen die inspiratie nodig hebben, willen zij zich staande kunnen houden in hun
persoonlijk leven en in een samenleving die veel van hen vergt. De grens ligt niet bij de kerk; alle
mensen, zowel binnen als buiten de grens van de kerkelijke gemeente, hebben eenzelfde behoefte.
Van de kerk en haar predikanten mag verwacht worden dat hun interesse voor mensen verdergaat
dan gemeenteleden.
Teamwork is in onze gemeente noodzakelijk. Door onze organisatievorm van werkgroepen zal een
predikant op elk taakgebied steeds gemeenteleden tegenkomen die rekenen op informatie en
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instructie. Bij samenwerking is er geen sprake van rangorde in macht, wel van verschil in kennis en
vaardigheid. Predikant en gemeenteleden zijn elkaars helpers. Ambtsdragers vervullen de dienst van
de leiding.
De omvang van de functie is bij voorkeur 100%.

3 Functiebeschrijving van de nieuwe predikant
Als we de taken van de predikant vanuit een kern vertalen in activiteiten zien we het volgende:
De kern - De nieuwe predikant draagt bij aan het gemeentewerk, in samenspel met de kerkenraad en
de werkgroepen, waarbij bijzondere nadruk ligt op de behoefte van mensen aan zorg en aandacht,
zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente.
De activiteiten - De werkzaamheden van een gemeentepredikant strekken zich uit over de volle
breedte van de gemeente, maar niet overal even veel of even sterk. We hebben de activiteiten als
volgt geordend: eerst geven we de activiteiten aan die het algemene kader van onze gemeente
betreffen, daarna sommen we activiteiten op die te maken hebben met de overige werkterreinen die
we onder 1 noemden.
De te zoeken predikant
- is lid van kerkenraad en moderamen;
- werkt samen met en ondersteunt gemeenteleden die verantwoordelijk zijn voor een deel van het
gemeentewerk;
- stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van diaconaat en pastoraat, zowel binnen
de kerk als ook in de samenleving als geheel;
- heeft oog voor individuele als ook voor maatschappelijk-structurele aspecten van pastoraat en
diaconaat;
- verwerft zich op genoemde terreinen de nodige deskundigheid en houdt deze op peil;
- geeft leiding aan de kerkdiensten zoals deze in onze gemeente gehouden worden en verzorgt
vieringen bij bijzondere gelegenheden (rouw, trouw, jubilea);
- werkt mee aan wijkteams, zowel in Laren als in Eemnes;
- bezoekt waar nodig de gemeenteleden; bezoekt gemeenteleden in ziekenhuizen en
verzorgingshuizen wanneer daartoe reden is;
- werkt mee aan wat op het gebied van onderricht, vorming en toerusting in onze gemeente wordt
gedaan;
- is voor haar/zijn deel betrokken bij jeugd- en jongerenpastoraat;
- neemt deel aan het werk ten bate van de oecumene en in de Stuurgroep Oecumene;
- heeft interesse voor werk en welzijn van collega’s zoals die onder meer in het Convent van Pastores
samenkomen;
- toont publicitaire vaardigheid in artikelen in het kerkblad Onderweg en anderszins.
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