
 

Profiel voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen 

 

Waarom zou je? 

De Gorechtkerk wil een open, gastvrije en pluriforme gemeente zijn, die mensen een gelovig 

perspectief biedt. Als ‘boegbeeld’ van de gemeente draag je daar als voorzitter van de 

kerkenraad aan bij, binnen de gemeente en naar buiten. Zo geef je, samen met de kerkenraad, 

vorm aan onze gemeente als levendige en veelkleurige geloofsgemeenschap rond de 

Gorechtkerk.  

 

Wat bieden we jou? 

Als ‘ouderling-preses’ word je voor vier jaar als ambtsdrager bevestigd met een bijzondere 

opdracht, namelijk om leiding te geven aan de kerkenraad. Je doet dat niet alleen. Je bent 

onderdeel van het moderamen (het ‘dagelijks bestuur’ van de kerkenraad) en van de 

kerkenraad zelf, die bestaat uit in totaal ruim twintig ouderlingen en diakenen. Ook de 

predikanten maken deel uit van de kerkenraad. De onderlinge saamhorigheid is groot en het 

werk als voorzitter is boeiend, leerzaam en inspirerend.  

 

Wat zijn je taken? 

 Voorzitten van de kerkenraadsvergaderingen: acht keer per jaar een plenaire vergadering, 

twee keer een ‘kleine kerkenraad’, waarin taakgroepen vertellen over hun werk. 

 Voorzitten van het moderamen. Samen met predikant(en), scriba, voorzitter 

kerkrentmeesters en voorzitter Diaconie bereid je de maandelijkse 

kerkenraadsvergaderingen voor.  

 Samen met de kerkenraad leiding geven aan het ontwikkelen van een visie, een 

beleidsplan en een koers voor de gemeente.  

 Leiding geven aan gemeenteavonden en andere gemeentebrede activiteiten. 

 Contact onderhouden met andere geloofsgemeenschappen in Haren, met name de 

Hervormde Gemeente, onder andere via het gezamenlijke moderaminaoverleg (twee keer 

per jaar).  

 Het ‘gezicht’ zijn van de gemeente, intern en naar buiten toe. 

 

Wat verwachten we van je? 

 Je bent, vanuit je geloof en je liefde voor de kerk, in staat en bereid tijd en energie te 

steken in het kerkenwerk. 

 Je hebt kennis van de kerk en affiniteit met kerkelijke processen.  

 Je bent een diplomatieke en verbindende persoonlijkheid, die mensen (vrijwilligers) met 

verschillende achtergronden, opvattingen en geloofsovertuigingen, bij elkaar kan brengen 

en samen sterker maakt. 

 Je weet gemeenteleden te enthousiasmeren en te motiveren.  

 Je hebt leidinggevende capaciteiten en bent communicatief vaardig. 

 Je bent invoelend en kunt goed luisteren, doorvragen en samenvatten.  

 Je bent daadkrachtig en beslisvaardig.   

 

Iets voor jou? 

Neem contact op met de scriba: scriba@gorechtkerk.nl.  
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