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In haar vergadering van 19 november 2019 heeft de kerkenraad van De Open Hof (DOH) gekozen
voor een nieuw (of herzien) missionair model zoals beschreven in de bijlage.
Dit model is ontstaan naar aanleiding van het vertrek van één van onze predikanten en is mede
ingegeven door de toenemende vergrijzing binnen onze kerkgemeente, het teruglopende aantal
leden en de afnemende financiële middelen die wij in de komende periode vrij kunnen maken voor
een nieuwe predikant.
De kerkenraad heeft op basis daarvan besloten om een nieuwe predikant te beroepen in deeltijd (0,6
fte), waardoor wij in de komende periode verder zullen gaan met een pastoraat van in totaal 1,6 fte.
De kerkenraad heeft tevens besloten om voor beide predikanten één profielschets vast te stellen. De
predikanten zullen in onderling overleg bepalen waar hun kracht en voorkeur ligt.
Profielschets predikanten
De predikanten geven gezamenlijk met alle ambts- en taakdragers inhoud aan onze visie en missie en
het daaruit voortvloeiende missionaire model “De Open Hof”. Daarbij wordt op alle gemeenteleden
een beroep gedaan om hun steentje bij te dragen aan de realisatie van onze doelstellingen.
Ons missionair model is bovenal gericht op verbreding, vernieuwing en (ver)binding.
Verbreding:
•

•

•

•
•

Wij zijn een kerk die een open hof wil zijn in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord.
Naast traditionele kerkelijke activiteiten willen wij de Open Hof ook openstellen voor
culturele en commerciële doeleinden, voor zover deze niet onverenigbaar zijn met onze
doelstellingen.
Wij zijn een inclusieve en gastvrije gemeente die een mooi alternatief wil bieden voor
mensen die het elders niet (kunnen) vinden. Iedereen is welkom, ongeacht wie je bent of wilt
zijn.
De Open Hof richt zich op de samenleving om ons heen en wil een ontmoetingspunt zijn voor
de buurt en ons dorp. Samen met andere partijen zetten wij ons in om mensen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen.
Wij zijn er voor mensen in nood. Wij zien niet alleen om naar onze eigen gemeenteleden,
maar willen ook iets betekenen voor mensen (in nood) buiten onze kerkgemeente.
Wij richten ons op de kruispunten in het leven en willen daar zowel binnen als buiten onze
gemeente bij aanwezig zijn.

Kenmerken predikant:
•
•
•

Je bent een boegbeeld van De Open Hof en als zodanig zowel binnen als buiten onze
kerkgemeente zichtbaar en herkenbaar
Je maakt de taal van de kerk begrijpelijk voor gasten en nieuwkomers
Je zoekt het gesprek met anders- of niet-gelovigen en komt op voor mensen in nood
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Vernieuwing
•
•
•
•

Wij zijn een lerende gemeente die zich laat inspireren door goede voorbeelden en
initiatieven van anderen. Samen met hen willen wij bouwen aan onze toekomst.
In onze eredienst is naast bezinning ook veel ruimte voor muziek en aandacht voor elkaar.
Daarbij hebben wij in het bijzonder aandacht voor gasten en nieuwkomers.
Wij bieden andersoortige diensten waarbij een bredere groep mensen bereikt wordt. Bij de
organisatie van deze diensten worden de doelgroepen nadrukkelijk betrokken.
Wij benutten hedendaagse communicatiemiddelen om mensen van alle leeftijden te
bereiken.

Kenmerken predikant:
•
•
•

Je wilt mede-kartrekker zijn voor de realisatie van onze “kerk met toekomst” en model
staan voor wat wij als Open Hof uit willen stralen
Je hebt een naar buiten gerichte blik, laat je inspireren door nieuwe ontwikkelingen op
het geloofsgebied en bent niet bang om te experimenteren
Je draagt uit dat kerk en cultuur bij elkaar horen en dat veel kunst en muziek niet te
begrijpen is zonder kennis van de bijbel

(Ver)binding
•

•
•

Wij zijn een gemeente door de generaties heen, waarbij wij nadrukkelijk ook kinderen en
jongeren actief bij onze “open-hof-gedachte” willen betrekken en de generaties met elkaar
willen verbinden.
Wij hebben een rol in de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren, zowel binnen als
buiten onze gemeente. Wij richten onze activiteiten op het uitbouwen van deze rol.
Wij scheppen een sfeer in onze kerk waar jonge gezinnen en mensen van andere culturen
zich “thuis” in voelen.

Kenmerken predikant:
•
•
•

Je weet mensen van alle leeftijden en uiteenlopende culturen te inspireren en te binden
Je spreekt de taal van de jongeren en bent in staat om hen te raken
Je bent een steun voor jonge ouders in de geloofsopvoeding van hun kinderen

