
Profielschets voorganger Baptistengemeente Appingedam, oktober 2021 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorganger / gemeente opbouwwerker. Iemand die samen 
met ons wil werken in en buiten de gemeente in Appingedam . Wij denken hierbij aan een 
gedreven professional en hartelijk mens die voor ongeveer 24/32 uur p.w. zich wil inzetten in 
én deel wil zijn van onze Baptistengemeente.   

 

Onze gemeente… 

De Baptistengemeente in Appingedam is een gemeente van ongeveer 160 leden en een grote 
groep vrienden en vaste bezoekers. De gemeente ligt in het hart van de wijk Opwierde in de 
stad Appingedam, een wijk gekenmerkt door de bevingsproblematiek en alles wat daarbij 
komt kijken.   

Het is een gemêleerde gemeenschap met mensen van allerlei leeftijden, uit Appingedam en 
ook uit de omliggende dorpen Een gemeente waarin ook mensen komen met een 
verschillende achtergrond. We zijn een warme en gastvrije gemeente, waar we oog hebben 
voor elkaar. Ons doel is om de verschillende gaven en talenten welke God onze gemeente 
heeft gegeven in beeld te brengen en daar mee aan de slag te gaan, om op die manier te kijken 
wat Gods plan is voor deze gemeente. We geloven dat in Gods gemeente Hijzelf voor de 
materialen zorgt om te kunnen bouwen volgens Zijn plan.   

Wij denken dat een gezonde gemeente actief is vanuit de passie om God en de medemens te 
dienen. “Samen” is hierin een belangrijke sleutel. Samen met Jezus, geleid door de Heilige 
Geest en samen met je broeders en zusters optrekken om mensen te vertellen over het 
evangelie en de liefde van Jezus te laten zien. De visie van de gemeente is: 

Onze gemeente is er om mensen te bereiken, zodat ze een relatie met Jezus Christus beginnen, 
Hem liefhebben en zich aansluiten bij Gods gezin, waar ze zorgen voor anderen en groeien in 
hun geloof, waardoor ze op Jezus Christus gaan lijken en hun plek ontdekken in Gods plan. 

Leven voor en door Jezus Christus! 

 

Daarom zijn wij op zoek naar…. 

….een broeder/zuster die met ons zijn of haar vaardigheden én persoonlijkheid mee kan 
nemen in de genoemde beweging om te groeien in het discipel zijn van Jezus Christus – in het 
persoonlijke geloofsleven, in relatie en gezin, tezamen met de gemeente en middenin de 
samenleving. 

Dit is het profiel dat wij voor ogen hebben om samen mee op te trekken richting de toekomst. 
Een profiel en takenpakket waarvan we beseffen dat we dit niet allemaal van één persoon 
mogen verwachten, maar waar we graag met elkaar over in gesprek willen om te kijken waar 
we elkaar kunnen versterken en waar de kracht ligt van eenieder 



Profiel gemeente voorganger 24/32 p.w. 

- Affiniteit hebben met de jeugd v.a. 12-20 
- Een teamwerker, een coach, een aanjager die de gemeente in beweging brengt 
- In staat om goed te communiceren en samen te werken met alle generaties, van jong 

tot oud(er), helpen bij de integratie/verbinding van die generaties 
- Iemand die betrokken is en meedenkt, midden in de gemeente staat 
- Een levend geloof in Jezus Christus, zichtbaar in én buiten de gemeente 
- Bijbelgetrouw (niet meegaan met de massa) 

Taken en verantwoordelijkheden gemeente voorganger 

- prediking: gemiddeld 2 x per maand in de ochtenddienst 
- onderwijs en participatie in het jeugdwerk en initiatieven in het werk onder 

jongvolwassenen en jonge gezinnen 
- de gemeente meenemen in een nadrukkelijker plaats van “de kerk middenin de 

samenleving” 
- bijzonder pastoraat: huwelijken en uitvaarten, crisispastoraat 
- je bent onderdeel van de raad; adviserend en coachend 
- je coacht en denkt mee met de diverse werkgroepen en werkt nauw samen met het 

leidersteam 
- je bouwt en denkt mee aan het opbouwproces van de gemeente 

 

Functie-eisen: 

- op bekering gedoopt en actief lid in een Unie- of ABC-gemeente 
- een relevante theologische opleiding (academisch of HBO) 
- een algemene of plaatselijke beroepbaarstelling van de Unie van Baptistengemeente, 

dan wel bereidheid om dat traject van erkenning in te gaan 

 

Arbeidsvoorwaarden, informatie en sollicitatie 

De voorganger wordt gehonoreerd volgens de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten. Reageren op de functie kan tot 1 januari 2022 

Voor informatie over deze functie en het sturen van uw sollicitatie, kunt u terecht bij Richard 
den Ouden (raadslid) tel 06 24518499 of email riesdenouden@hotmail.com 

mailto:riesdenouden@hotmail.com

