
 

De kerk als ontmoetingsplek. 

Protestantse Gemeente  
St.– Jacobiparochie 
 
 

 

Voor een te beroepen predikant door de Protestantse Gemeente  te Sint-Jacobiparochie. 
 
In de vergadering van augustus 2021  van de kerkenraad van de PG te Sint-Jacobiparochie  
werd besloten om een predikant  van  0,4 fte te beroepen.  
 
Wie zijn wij?  

• We zijn een kleine ( ruim 200 leden) maar levensvatbare gemeente. We zijn 
voorzichtig op weg naar vormen van samenwerking met onze buurgemeentes St 
Annaparochie en Vrouwenparochie. We denken dat samenwerken op een aantal 
terreinen recht doet aan de kwaliteiten van onze toekomstige pastores en voor de 
gemeente van meerwaarde kan zijn. Dat geldt vooral  voor onze jeugd die  nu 
opereert in kleine groepjes. Een win- win situatie  dus.  Als het meezit gaat onze 
predikant werken in een poule van één of twee predikanten en een  kerkelijk 
werker. Behalve werken in de eigen gemeente zijn er ook een aantal activiteiten 
voor alle drie de gemeentes. We denken aan bijbelcafé, ondersteuning 
geloofsopvoeding  jonge gezinnen , ondersteunen en optrekken met de  jeugd en 
haar  begeleiders. Maar…………hoe  dat er precies gaat uitzien, hangt onder meer af 
van de wensen en kwaliteiten van de pastores die solliciteren op  de vacatures. ( St. 
Annaparochie ( een kleine 1000 leden)  is momenteel ook vacant en 
Vrouwenparochie  ( 250 leden) wil graag participeren  in een aantal activiteiten). 

• We hebben de afgelopen vier en een half jaar een kundige en inspirerende predikant 
gehad die  ook de  organisatie heeft helpen moderniseren- makkelijk waar het kan-  
zodat we nu met een kleine- en grote kerkenraad werken. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat alle commissies bezet zijn en dat bijna iedereen wel iets doet voor de kerk. De 
betrokkenheid bij de kerk is groot en we vinden het belangrijk dat we een 
zelfstandige gemeente blijven die op bepaalde terreinen optrekt met haar 
buurgemeenten om er uiteindelijk voor te zorgen dat het tot in lengte van jaren  
mogelijk blijft je geloof te beleven in eigen dorp. 

• De financiële situatie is zo dat er voldoende reserves zijn om op een termijn van een 
reeks van jaren het traktement voor een predikant van 0,4  fte te kunnen betalen. 
Ook is er nog wat ruimte om expertise van de buurgemeenten in te huren. 
 
 
 
 



Wat zoeken wij?  

• We  zoeken  een gelovige, creatieve, deskundige, sociale, en tot op zekere hoogte 
eigenwijze predikant.  Iemand die met ons de zoektocht wil aangaan naar 
geloofsbeleving/ verdieping/ en de plek van de kerk in de samenleving/dorp( daden). 
Iemand die ervan overtuigd is dat samenwerking met buurgemeenten een win win 
situatie kan zijn en daar actief aan wil meewerken.  
 

• We hopen een gelovige predikant te vinden, iemand die weet heeft van de kracht van 
het christelijk geloof en die in staat is om het geloof te communiceren met de leden 
van de gemeente/ dorp,  en hun geloof /betrokkenheid weet te wekken en te 
versterken. 

• We hopen dat de predikant een  keer per maand  wil voorgaan in  de zondagse 
viering. 

• Ook hopen we dat er binnen de taakomvang van de predikant ruimte kan worden 
gevonden om (jonge) mensen uit te nodigen actief gelovig te  blijven/ te worden, 
daarover met hen gesprekken te voeren en hen door catechese / kringwerk/anders  
toe te rusten.  

• In deze tijd maken we als kerk de overgang mee van een situatie waarin de kerk een 
instituut van de grote meerderheid was, naar een situatie van een kerk als 
minderheid. Zo'n meerderheidskerk is een vanzelfsprekende en belangrijke factor in 
de samenleving. Een minderheidskerk heeft het vele malen moeilijker en dreigt zelfs 
te verdwijnen. Zo'n kerk moet assertief en missionair zijn anders gaat ze ongemerkt 
kopje onder. 
Een voordeel in deze situatie is, dat de gemeente in Sint-Jacobiparochie van oudsher 
het besef kent, dat de kerk er is voor het hele dorp en dat het Evangelie bestemd is 
voor iedereen. 
Onze predikant heeft oog voor bovenstaande en werkt actief mee aan de plaats van 
de kerk in het dorp. 
 
Ondersteuning:  
Klankbord : Bij de komst van de predikant wordt een klankbordgroep in het leven 
geroepen, die zich zal inzetten voor het welbevinden van de predikant en die waar 
nodig tot hulp en steun zal zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Algemeen: 
 
Profielschets van de predikant: 
 

Werkpercentage  0,4 fte  

Modaliteit  
  

Geen bijzondere voorkeur. Deze PG is een PKN gemeente met 
een mix van Gereformeerde en Hervormde leden. 
 
Wij vinden het belangrijk, dat de predikant overtuigd gelovig is. 

Vaardigheden   Inspireren en initiatief nemen, communiceren.  Hij of zij  toont 
leiderschap en wil  bruggenbouwer zijn tussen gemeenteleden en 
tussen de combinatie.  

Typering predikant  
 

Herder, pionier, enthousiaste en inspirerende predikant die zo  
wil preken dat het veelzeggend en verbindend is voor de 
gemeente ( ingaan op zaken die in de gemeente spelen) ; iemand 
die de taal van de jongeren spreekt. 

Voorkeur geslacht/leeftijd  
 

Geen voorkeur 

Woonlocatie  
 

Geen bijzondere voorkeur. 

Specifiek, kerntaken: 
 

Eredienst  
 
 

Bij de eredienst aandacht voor wat er leeft in de gemeente en de 

samenleving. De viering is van betekenis voor het leven van alledag. 

We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor verschillende 

soorten muziek en dat er gebruik wordt gemaakt van digitale 

middelen. 

Pastoraat  
 

Pastoraat onder alle geledingen van de gemeente( bij samenwerking 
kan er afstemming plaatsvinden met de buurgemeenten). Gaat 
graag en regelmatig  op bezoek bij mensen  in de gemeente en geeft  
ondersteuning bij rouw en ziekte. 
Daarnaast ook zichtbaar in en aanspreekbaar voor inwoners van het  
dorp. 
 

Vorming en Toerusting 
 
 

 Het geven van ruimte aan/ het mee op zoek gaan naar  en 
ondersteunen van andere vormen van geloofsbeleving  dan op 
zondag in de kerkdienst 
 
Het organiseren van thema avonden ( voor gemeente en dorp)  
 
Bijbelcafé, ondersteuning geloofsopvoeding jonge gezinnen, 
meenemen van de jeugd in de rijke geloofstraditie en ondersteunen 



van  de  begeleiders 
( bij samenwerking kan er afstemming plaatsvinden met de 
buurgemeenten). 
 

 

Organisatie en beleid  
 
 

We werken al met een eenvoudige organisatie die ons prima bevalt. 
Visieontwikkeling in de zoektocht naar samenwerking daar waar het 
een meerwaarde heeft. 
 Het is van belang dat de predikant goed kan samenwerken met 
andere pastores uit de combinatie. 
 

 
 
Profielschets van de gemeente : 
 

Naam gemeente: 
 

Protestantse Gemeente te Sint-
Jacobiparochie 

Vestigingsplaats: 
 

Sint Jacobiparochie 

 
 
Kerkelijke gemeente 
 

Kenmerken van de gemeente 
 

Dorpsgemeente 

Kleur/ligging 
 

Zekere pluriformiteit.  
Sinds 2009 een  Protestantse Gemeente 
Deel van de gemeente : open voor vernieuwing (jongeren 
en ouderen)  
Samen zetten ze zich in voor het voortbestaan van de PG 
St-Jacobiparochie. 

Gemeenteleden: 
 

Aantal leden: ongeveer 200 
Aantal kerkbezoekers: gemiddeld 40 gemeenteleden 

 

Korte weergave van visie en missie  
 
Inleiding: 
De kerk  leeft van de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk. De 
kerk kan, hoe klein ze ook is, van betekenis zijn voor mensen. Dat willen we oefenen, 
beleven en uitstralen. Het gaat niet om grote dingen, maar om relaties. De relatie met God 
en elkaar en de omgeving. Daarom hebben we in 2019 gekozen voor een kleine organisatie,  
een duidelijk en haalbaar beleid waarbij taken duidelijk omschreven zijn zodat mensen 
weten wat er van hen gevraagd wordt. Dit voorkomt lange overleggen en vergroot het 



werkplezier.  
We zoeken voor onze kleine maar vitale kerkelijke gemeente- die sinds 1 oktober 2021 
vacant is-  een predikant met een werktijdsfactor van 0, 4  fte  ( 16 uur). 
 
Visie  en missie: 
We willen een levende ( levendige en van betekenis zijnde) gemeente blijven voor de 
gemeenteleden en het dorp.  Dat  is zichtbaar in de eredienst, de ontmoeting, de 
activiteiten  en de geestelijke toerusting.  
  Uitgangspunten:  
*De kerk is een oefenplaats in geloof, hoop en liefde. 
* De kerk  weet zich  gevoed door de Bron zodat ze enthousiast en krachtig  haar  taken kan 
blijven vervullen.  
*De kerk kan een plaats bieden om tot rust te komen , open te staan voor God en te 
(her)ontdekken hoe God je bedoeld heeft. 
* De kerk is een plek voor ontmoeting: ontmoeting met God en elkaar ( van hart tot hart)  
* De kerk is van betekenis voor het dorp en haar omgeving: voor wie willen wij de naaste 
zijn, dus naast hem/haar gaan staan of met iemand oplopen? 
* De kerk is een plek waar jeugd en jongeren kennis kunnen maken met en leren over de 
bijbel en het geloof.  Het jeugdwerk is erop gericht om met en voor jongeren plaatsen in de 
kerk te creëren die passen bij de leeftijd, situatie, geloofs- en belevingswereld van kinderen 
en jongeren in deze tijd. 
De missie van onze gemeente is het vormen van een geloofsgemeenschap voor de dienst 
aan God, aan elkaar en aan de samenleving. Wij laten ons daarbij inspireren door het 
evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en de wereld te 
dienen. 

 
 
 
 
 

Omvang werktijd predikant 40% 

Aantal werkzame 
predikanten/kerkelijk werkers: 

0,6- 1,0 fte voor Sint-Annaparochie; 
0,4 fte voor Sint-Jacobiparochie 
In Vrouwenparochie is momenteel geen predikant 
werkzaam. 

Pastorie aanwezig  Geen pastorie.  

Vrouw in het ambt  Ja 

Bijbelvertaling  NBV 

Welke liedbundels  Liedboek.  We luisteren ook naar eigentijdse/ 
kinderliederen op de beamer. We zingen ook wel eens 
Bildtse en Friese liederen. 

Wijze viering avondmaal 
 

Met alle leden. Kinderen mogen deelnemen aan de 
viering van het Avondmaal. Ook gasten zijn welkom. 

 
 
 
 



 
 
Burgerlijke gemeente 
 

Bereikbaarheid/Voorzieningen 
 

Onderwijs: samenwerkingsschool  ( basisonderwijs) met 
ingang van augustus 2016.  
Voortgezet onderwijs in Sint Annaparochie (4km), 
Franeker (15 km) en Leeuwarden (22 km) 
Openbaar vervoer: Goede busverbindingen naar 
Leeuwarden (2 keer per uur en in de spits vaker) 
Vele fietsroutes 
Culturele voorzieningen: Cultureel Centrum De Groate 
Kerk. 
Veel culturele voorzieningen in Leeuwarden en Franeker. 
 

Eventuele verdere 
bijzonderheden: 

Sint-Jacobiparochie is een beginpunt van de pelgrimsweg 

naar Santiago de Compostela.  

 


