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Wie zijn wij? 
De NGK-Maassluis “De Ark” is een levendige gemeente die meer dan 500 leden telt. Een kerk waar we samen ons geloof vieren, 
waar we elkaar dienen en van waaruit we betrokken zijn op de wereld om ons heen. In onze diensten staan verkondiging, gebed 
en aanbidding centraal, ondersteund door diverse muziekteams. Veel van onze leden zetten hun gaven en talenten actief in voor 
het werk binnen en buiten onze gemeente. Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten en verenigingen. Voor volwassenen 
zijn er kringen om elkaars leven te delen en/of samen Bijbelstudie te doen. In het bijgevoegde gemeenteprofiel vertellen we 
meer over wie we zijn. 

Wie ben jij? 
Je probeert vanuit je eigen vertrouwen op God en je opgedane ervaring naast ons te staan, met ons mee te werken maar ook 
waar nodig te inspireren en toe te rusten op plekken waar we ondersteuning of sturing nodig hebben. Zo probeer je samen met 
ons als gemeente onder de leiding van onze Heer vorm te geven aan een eigentijdse, authentieke en warme gemeenschap. 
Je bent communicatief vaardig en je probeert (voor zover mogelijk) onze gemeenteleden te leren kennen en deel te nemen aan 
activiteiten. 
De ideale predikant bestaat niet, dat verwachten we ook niet in je te vinden. De opsomming hieronder geeft aan wat we als 
gemeente nodig hebben, waarin je ons kan ondersteunen. 

Verkondiging en onderwijs 
Je probeert op duidelijke en praktische wijze Gods Woord in eigentijdse taal te brengen en met grondige kennis en exegese van 
de Bijbel onderwijs te geven over de inhoud van het christelijk geloof. Je zoekt samen met ons naar antwoorden op persoonlijke 
geloofsvragen en bent niet bang om hierover het gesprek te starten. Je staat met beide benen in de wereld en durft hete 
hangijzers te adresseren en te bespreken. Je zoekt zo samen met ons naar wat de veranderende omstandigheden van deze tijd 
van ons vragen. 

(Generatie-)verbinder 
Ons verlangen als gemeente is om één te zijn in Christus. Je helpt ons bij het vormgeven aan verbinding tussen de verschillende 
generaties. Je hebt oog voor verschillende achtergronden en opvattingen en hart voor onderlinge eenheid en samenwerking. 

Jeugdwerk en jongvolwassenen 
Een punt van zorg is de afnemende betrokkenheid van zestien- tot twintigjarigen. Maar ook een deel van de jonge gezinnen en 
sommige kinderen zien we niet of nauwelijks meer. Voor hen lijkt het lastig na de coronaperiode de draad weer op te pakken. 
Je hebt hart voor kinderen en jongeren. Je probeert goed te luisteren en je te verdiepen in de ideeën, wensen, beleving en 
problemen die de hedendaagse jeugd en jongvolwassenen bezighouden en speelt daarop in. Je bent onderdeel van de 
catechetengroep en hebt visie op geloofsopvoeding en -onderwijs. Waar nodig ben je betrokken bij het jeugdwerk dat door veel 
van onze leden gedaan wordt. 

Pastoraat 
Je probeert naast ons te staan in tijden van vreugde en verdriet. Je maakt deel uit van het pastorale team en bezoekt mensen 
met bepaalde moeiten en hebt contact met onze ouderen. 

Missionair en diaconaal werk 
Ons verlangen als gemeente is om Gods genade en het evangelie door te geven aan de mensen om ons heen. Je deelt dit 
verlangen, en moedigt ons aan om behalve naar elkaar om te kijken, ook buiten onze kerk muren te treden. Je rust ons toe om 
christen te zijn in de samenleving, en geeft handvatten om in ons dagelijks leven bij te kunnen dragen aan Gods koninkrijk. Jij en 
de diensten die je voorgaat zijn gastvrij ingesteld voor zowel leden als niet-leden, overtuigt christenen als ook zoekers. 

Liturgie 
Je werkt samen met het muziekteam bij het vormgeven van de samenkomsten. Je bent gericht op leden van diverse groepen en 
houdt de samenhang voor ogen. Je kan daarbij gebruikmaken van verschillende liturgische vormen zoals stiltemomenten en een 
vrije keuze en variatie van liederen. 

Bestuurlijke vaardigheden en samenwerken 
Je beschikt over voldoende bestuurlijke kennis en ervaring om binnen onze Raad te kunnen functioneren en waar gewenst toe te 
rusten en te begeleiden, al worden veel bestuurlijke taken door gemeenteleden uitgevoerd. Samen met de Raad ben je 
verantwoordelijk voor het vormen van een visie. Waar gewenst werk je samen met de diverse commissies in de gemeente. 


