
De Doopsgezinde Gemeente Steenwijk zoekt een predikant voor 20 % aanstelling. De aanstelling is in 
samenwerking met de DG Giethoorn, wij zoeken een proponent van het ADS.

Wij kunnen ons met allerlei volzinnen voor gaan stellen, maar het lijkt ons het meest praktisch dat u, als u 
belangstelling heeft voor deze werkplek eerst ons jaarverslag over 2017 gaat lezen, zoals het op deze 
website staat.
U kunt dan lezen wat ons beweegt en op welke wijze wij met onze kleiner wordende aantal leden, die elk 
jaar weer een jaartje ouder zijn geworden, toch proberen een gemeenteleven in stand te houden. Hoe we 
ons best doen om te zien naar elkaar ook buiten de zondag. Hoe we ons best doen om wekelijks een dienst 
te houden, elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan over vragen vanuit het geloof, ons zichtbaar 
te houden in onze omgeving de stad Steenwijk in de gemeente Steenwijkerland.
U kunt dan ook lezen hoe ook wij worstelen met het gegeven dat bestuurs- en vertegenwoordigersfuncties 
met grote moeite vervuld kunnen worden, want het aantal actieve en mobiele leden met vrije tijd en genoeg
energie neemt toch af. Ook wij vragen ons soms af wanneer het moment aanbreekt dat wij het niet meer in 
stand kunnen houden, daarom hebben beide gemeentes gekozen om samen een predikant te benoemen. Zo
wordt samenwerking op praktische terreinen mogelijk, terwijl ieders eigen karakter en gewoontes zolang 
mogelijk behouden blijven.
Wat in het jaarverslag minder duidelijk vermeld staat, is dat wij een ouder maar goed onderhouden 
kerkgebouw hebben in de binnenstad van Steenwijk en gezegend zijn met twee goede/zeer goede 
organisten.

Wie zoeken wij?
Gezien de leeftijdopbouw van de gemeenteleden zoeken wij een predikant met liefde voor het pastoraal 
werk eerder dan voor de academische doorwrochte preek. Toch zijn de leden wel erg gesteld op een preek 
die uitnodigt tot overdenken in de rustige uren na de zondag, een preek die een gesprek uitlokt tijdens de 
koffie na de dienst.
Wij zoeken een evenwichtskunstenaar met relativeringsvermogen want een aantal leden zal het liefst alles 
bij het oude houden, er verandert toch al zoveel om hen heen, verlies van vrienden, familieleden en de 
partner en soms zelfs een kind maken de wereld tot een onveilige plek, de dienst op zondag in het bekende 
stramien biedt dan houvast. Maar een andere groep houdt wel van een andere aanpak, een andere opbouw 
van liturgie en prikkelende nieuwe insteek die oproept tot actie voorbij de zondag. 
Misschien is het soms de eerste vorm en een ander moment een nieuwe insteek  een vorm om beide 
groepen toch aan hun trekken te laten komen, dit vereist de genoemde flexibiliteit. Omdat wij maar een 
kleine aanstelling kunnen bieden zijn wij al gewend aan verschillende gastpredikanten, bovendien herbergt 
de gemeente ook een aantal (oud) voorgangers/lekepredikers.
De barricade op om de wereld verbeteren is niet meer aan de orde, maar zichtbaar en relevant blijven 
binnen de burgerlijke gemeente in samenwerking met de andere kerkgenootschappen in de stad is voor ons 
zeker belangrijk, dus actief lidmaatschap van Raad van kerken en Pastores Convent is voor ons een 
noodzaak. Net zoals toch prikkelende vragen stellen op de momenten dat we wel naar buiten treden.
Wij zoeken een predikant die met ons, de kerkenraad en de leden, zo mogelijk in samenwerking met het 
ADS, wil nadenken over en dan daarna tot uitvoer brengen van een meer aan ons ledenbestand aangepaste 
vorm van organisatie van de gemeente. Daarin zal kunnen omgaan met het karakter van de ouder wordende
leden in het veranderingsproces een belangrijk aandachtspunt zijn.

Eigenlijk zoeken wij het bekende en beroemde schaap met de vijf poten terwijl we goed weten dat alle werk 
mensenwerk is en wat hebben wij te bieden naast de al eerder in het jaarverslag genoemde zaken : 
betrokken leden met een schat aan levenservaring en levenswijsheid die ieder voor zich proberen ook in 
deze levensfase er het beste van te maken voor zichzelf maar zeker ook voor hun medeleden en hun naaste 
omgeving/ familie.

 
 


