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Profielschets predikant Kloosterkerkgemeente 

3 december 2019 

 

De Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen is door het vertrek van haar predikant op 

zoek naar een predikant (m/v). 

 
Kenmerken Kloosterkerkgemeente 
De Kloosterkerkgemeente is in 2012 ontstaan door een fusie van de Hervormde gemeente Ten Boer - 
Sint Annen en de Hervormde gemeente te Woltersum. Voor de fusie werkten beide gemeenten al 
nauw samen. Zo werd vanaf 1989 gezamenlijk een predikant beroepen. 
De Kloosterkerkgemeente is een open kerkelijke gemeenschap met een kleine kern van  
betrokkenen, en een brede rand van minder betrokken gemeenteleden. De gemeente bestaat uit  
395 leden / 237 pastorale eenheden. In Woltersum is een kleine groep van gemeenteleden actief. 
Veel Woltersummers zijn niet kerkelijk betrokken, maar wel aanwezig bij speciale gelegenheden. 
We beschouwen ons zelf als een Kerk in beweging. Onze identiteit kenmerkt zich door openheid en 
veelkleurigheid en daarom staat op onze website het logo van ‘Wijdekerk'. Onze inspiratiebron is 
blijvend hetzelfde: de Bijbel. En wij willen geïnspireerd door deze bron een kerk in beweging blijven. 
Dat kan in de zondagse eredienst, maar ook op een andere plek waar we als gemeenteleden 
bijeenkomen. 
Samen in beweging om zo actief telkens weer onze gemeenschap te laten bloeien. 
We participeren van harte in onze dorpssamenlevingen.  
De aardbevingsproblematiek is daarin een belangrijk onderwerp. We werken met verschillende 
personen en maatschappelijke organisaties samen. Het geloof inspireert ons daarin: betrokken 
zonder opdringerig te worden. 
Sinds 1 januari 2019 maken de dorpen Sint Annen, Woltersum en Ten Boer deel uit van de burgerlijke 
gemeente Groningen. 
 
De eredienst 
Iedere zondag is er een eredienst.  Naast elkaar ontmoeten en de inspiratie vanuit de verkondiging is 
voor  ons  ook muziek en liturgie belangrijk. We zoeken graag naar nieuwe vormen. We hebben een 
actieve cantorij. Diensten waarin de cantorij meewerkt worden voorbereid in samenwerking met de 
cantrix. 
Gemeenteleden dragen actief bij aan de eredienst. Zo wordt de eerste schriftlezing verzorgd door 
een lector. De lectoren organiseren enkele malen per jaar een dienst. 
Er zijn niet veel kinderen meer in de  basisschoolleeftijd meer in onze kerkelijke gemeenschap. 
Daarom wordt er niet meer wekelijks een kindernevendienst gehouden, maar  wel met regelmaat. 
 
Elke tweede zondag van de maand is er een dienst in Woltersum, voor ons een ‘Woltersumzondag’. 
In de periode van Advent en de Veertigdagentijd verzorgt de predikant de bemoediging samen met 
een kind van de zondag. 
Jaarlijks worden er vespers gehouden tijdens de Veertigdagentijd. Ook worden er met enige 
regelmaat bijzondere diensten georganiseerd, zoals de oogstdienst in november. 
 
Pastoraat 
In het pastoraat werken predikant en ouderlingen nauw samen. De predikant richt zich vooral 
op het crisispastoraat. Voor gemeenteleden die regelmatig bezoek op prijs stellen zijn er 
bezoekmedewerkers. In onze dorpen kent het pastoraat geen kerkelijke grenzen. 
Predikant en ouderlingen wisselen informatie uit in het ouderlingenberaad. 
Er is een predikantsecretariaat dat de predikant assisteert met het maken van bezoekafspraken. 
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Diaconie 
De doelstelling van de diaconie is: ‘omzien naar onze naasten en steun verlenen aan onze medemens 
in nood, veraf en dichtbij door het verlenen van zowel financiële steun als praktische hulp’. De 
diaconie doet dit door het (mede) organiseren van activiteiten zoals de kerstouderenmiddag. In 
Zorgcentrum Bloemhof  wordt de dienst van schrift en tafel gezamenlijk met andere kerken gevierd, 
en vindt de gezamenlijke maandviering plaats. De diaconie  bezorgt jaarlijks bij mensen die weinig 
financiele middelen hebben, in samenwerking met andere kerken, kerstpakketten bij inwoners van 
Ten Boer, St Annen en Woltersum. Daarnaast organiseert de diaconie projecten om geld in te 
zamelen of praktische ondersteuning te regelen voor een organisatie of instelling. Daarbij wordt de 
hele gemeente actief betrokken. In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten geweest o.a.:  
klusproject Sint Annen, oogstdienst project, kleding inzamelprojecten voor de weggeefwinkel en 
Open Hof, veertig dagen project van Kerk in Actie: “Onvoorwaardelijke liefde”, adventsproject  Kerk 
in Actie: “geef licht aan kinderen in de knel”. 
 
Samenwerking met andere kerken 
We vormen samen met de GTSTP gemeente (Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post) en de 
Gereformeerde kerk Ten Boer een cluster. 
In het clusterverband met GTSTP vinden verschillende activiteiten plaats; het programma van 
‘Vorming en Toerusting' wordt gezamenlijk vorm gegeven, de startzondag vindt gezamenlijk plaats 
en in de zomervakantie worden gemeenschappelijke erediensten gehouden. 
Met de Gereformeerde kerk Ten Boer  organiseren we de jaarlijkse schoolkerkdienst en er is 
samenwerking tussen de beide diaconieën.  Met hen participeren we ook in de gebedsweek. 
De kloosterkerkgemeente heeft ten aanzien van verdergaande samenwerking nog niet duidelijk voor 
ogen of dit met de clustergemeente zal zijn, of met een andere kerkelijke gemeente in de omgeving. 
  
Vorming en toerusting 
Jaarlijks wordt er gezamenlijk met de GTSTP gemeente, een vormings- en toerustingsprogramma 
opgesteld dat vaak gekoppeld is aan het jaarthema van de landelijke  Protestantse kerk. Een 
werkgroep zorgt voor de voorbereiding. Voorbeelden van activiteiten uit de afgelopen jaren zijn: 
- wandeltochten 
- meditatieavonden 
- kloosterweekenden 
- middaggebed 
- filmavonden 
- leerhuisavonden 
- gespreksgroepen 
- culturele activiteiten 
Verder worden er eenmaal in de twee jaar wijkavonden georganiseerd en is er jaarlijks een 
gemeentebijeenkomst, die bij voorkeur na een kerkdienst plaats vindt. 
 
Jeugdwerk 
Tieners doen samen met de jeugd van de GTSTP gemeente mee aan het programma Sjops, en er 
worden soms jeugd/tienerdiensten georganiseerd. 
De predikant verzorgt godsdienstlessen op de openbare basisschool in Woltersum. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit: 
4 wijkouderlingen,  1 ouderling-scriba en 1 ouderling-praeses 
5 diakenen 
5 ouderlingen-kerkrentmeester 
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Communicatie 
De gemeente heeft een eigen kerkblad genaamd ‘Halverwege'. Het kerkblad verschijnt 6 maal 
per jaar. Wanneer er nieuws is wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd met actuele informatie. 
Verder hebben we een eigen website: www.pkntenboer.nl/hervormde  
 
Kerkgebouw en pastorie 
De gemeente beschikt in Ten Boer over een monumentaal kerkgebouw, de Kloosterkerk, 
gebouwd in de 13e eeuw. Verder beschikt de gemeente over een beeldbepalende pastorie en een 
verenigingsgebouw (Kloosterstee).  
Wij zouden graag zien dat de predikant in de pastorie gaat wonen. 
Het kerkgebouw in Woltersum is eigendom van de ‘Stichting Oude Groninger Kerken'. 
 
De dagelijkse gang van zaken in de Kloosterkerk en verenigingsgebouw zijn in handen van de koster. 
 
Profielschets predikant 
Kwaliteiten en vaardigheden 
 • De predikant heeft interesse voor de liturgische vormgeving voor de eredienst. Hij/zij geeft hieraan 
op creatieve wijze invulling en durft te experimenteren, zonder  daarbij de traditie uit het oog te 
verliezen. De predikant is bereid en in staat samen te werken met  gemeenteleden  die participeren 
in de  eredienst.  
• De Kloosterkerk is een krimpende kerkelijke gemeente. We bezinnen ons op de toekomst en 
verwachten een actieve bijdrage in dit bezinningsproces, waarbij de samenwerking met andere 
gemeenten in de afwegingen wordt betrokken. 
• De predikant is geïnteresseerd in theologische ontwikkelingen van deze tijd en weet oude tradities 
en nieuwe inzichten te verenigen. Hij/zij kan een eigen visie op geloof en leven uitdragen en daarbij 
open staan voor visies van anderen. 
• De predikant kan zich goed inleven in gemeenteleden met al hun verschillen in persoonlijkheid en 
interesse. Hij/zij kan goed omgaan met verschillende verwachtingen over de rol van de predikant en 
heeft oog voor pluriformiteit. 
• De predikant kan verbindend aanwezig zijn, zowel in de eigen gemeente, als in het overleg met de 
kerkelijke samenwerkingspartners, als in onze dorpen. 
• De predikant communiceert helder en beschikt over relativerings vermogen. Hij/zij  beschikt over 
empathie, aandacht en humor die samenbindend kunnen zijn in de gemeente. 
• De predikant is bereid zich te verdiepen in de maatschappelijke en pastorale gevolgen van de 
aardbevingen en houdt daar rekening mee in de uitvoering van zijn/haar taken. 
•  De predikant heeft voldoende scholing voor het crisispastoraat 
• De predikant is vaardig op het gebied van vorming en toerusting en toont zich op dat gebied 
creatief en innovatief. 
• De predikant beschikt over organisatietalent, gezien de omvang van het werk en de omvang van de 
aanstelling. Hij/zij is in staat prioriteiten te stellen. 
 
Taken en prioriteiten 
Taken van de predikant zijn: 
• Voorbereiden en leiden van de erediensten 
• Uitvoeren van zieken- en crisispastoraat 
• Meedenken en meewerken in het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de 
Kloosterkerkgemeente 
• Het coördineren van vormings- en toerustingsactiviteiten, waaronder gespreksgroepen en 
catechese 
• Toerusting van ambtsdragers en andere vrijwilligers 
• Inhoudelijke ondersteuning van de diaconie en van de lectorengroep 
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• Actieve rol bij activiteiten in clusterverband 
• Regelmatige bijdragen aan het kerkblad Halverwege 
• Er bestaat de mogelijkheid dat aan de predikant zal worden gevraagd het godsdienstonderwijs in 
Woltersum te verzorgen. 
 
In het eerste jaar ligt de prioriteit bij kennismaking en pastoraat. 
 
Wij hopen op een predikant die zich herkent in deze profielschets en zich thuis voelt in onze 
gemeente.  
Wij respecteren het feit dat de in deeltijdwerkende predikant, niet de gehele week voor kerkelijk 
werk beschikbaar is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


