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Confidential 

Profielschets Predikant/Kerkelijk Werker 

Fonteinwerk is een groeiende, vernieuwende vorm van kerk zijn. Gestart als een initiatief voor inspirerende 

Fonteindiensten nu uitgegroeid tot een gemeenschap in beweging. Daarbij is het belangrijkste voor ons dat we 

mensen bij Jezus Christus brengen, zodat ze Gods zegen ervaren en hun dagelijks leven meer op Jezus kunnen 

richten https://www.fonteinwerk.nl/. Leden en bezoekers zijn afkomstig uit de breedte van gelovig, zoekend en niet-

gelovend Harderwijk e.o. Fonteinwerk is binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) een Missionaire 

Wijkgemeente (wijkgemeente in oprichting) en richt zich op gemeenteleden en belangstellenden die zich thuis 

voelen in een evangelisch-charismatische geloofskleur. Het missionaire en open karakter komt o.a. tot uiting in 

verdieping en concrete acties rondom thema’s als bijvoorbeeld duurzaamheid, inclusiviteit of armoede. Maar ook 

gastvrije mannen- en vrouwenevents of een laagdrempelige dienst midden in de stad zijn hier een voorbeeld van.  

 

Voor het Fonteinwerk wordt ondersteuning gezocht van een predikant/kerkelijk werker, die vanuit zijn of haar eigen 

evangelisch-charismatische geloofsoriëntatie mede vorm kan geven aan deze geloofskleur binnen en buiten de PGH. 

De predikant draagt bij aan een gezonde opbouw en toekomst van het Fonteinwerk, zodat deze stroming zich in de 

komende jaren binnen het geheel van de PGH verder gaat ontwikkelen en groeien tot een herkenbare missionaire 

geloofsgemeenschap.  

 

Fonteinwerk kent een stuurgroep (met daarin een aantal ambtsdragers en leden) die verantwoordelijk is voor de 

aansturing van de verschillende uitvoerende teams en de voortgang van het werk. De aan te stellen 

predikant/kerkelijk werker kan zich volledig richten op de geloofsinhoudelijke kant van het werk met daarbij de 

toerusting van vrijwilligers. Bij deze toerusting hoort ook de kennisoverdracht aan vrijwilligers die dit vervolgens 

zelfstandig voort kunnen zetten zonder dat de predikant/kerkelijk werker zelf steeds het initiatief neemt als 

kennishouder.  

 

 

Profiel: 

• Persoonlijk: 

o Laat zich leiden en inspireren door Gods Woord en Zijn Geest 
o Heeft een dienende grondhouding  
o Staat met hart en ziel achter de missie en doelen van het Fonteinwerk  
o Houdt van mensen, verbindt zich gemakkelijk met en spreekt de taal van jongere generaties 
o Heeft oog voor ontwikkelingen in cultuur en samenleving  

 

• Theologie/geloof: 

o Stelt Jezus Christus in geloof en theologie centraal 
o Staat binnen de evangelisch/charismatische geloofsbeleving en voelt zich thuis in de PKN 
o Theoloog in hart en nieren die het niet laat bij de gevolgde studie maar zich voortdurend blijft verdiepen in 

bestaande en nieuwe theologische invalshoeken 
o Heeft een natuurlijke stijl van (geestelijk) leidinggeven aan vrijwilligers en in het toerusten van leidinggevenden 

 

• Pastoraat/groepswerk: 

o Kan werken vanuit een evangelisch/charismatisch invalshoek m.b.t. het pastoraat en is vertrouwd met 
gevarieerde vormen van gebed, zegenen en oefening in gaven van de Heilige Geest 

o Inspirerend, motiverend en verbindend 
 

 

 

https://www.fonteinwerk.nl/
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• Samenwerken en missionaire samenwerking: 

o Kan goed samenwerken en voelt zich voldoende thuis in het brede geloofsspectrum van de PKN 
o Initieert missionaire samenwerking met groepen buiten de kerk en weet hun taal te spreken 
o Neemt initiatief en heeft ervaring met pionieren. 
 

Taken op hoofdlijnen: 

• Regelmatig (8-12 keer per jaar) voorgaan in Fonteindiensten en deze voorbereiden met voorbereiding teams. 

• Toerusting en inspiratie van medewerkers Fonteinwerk en daarmee de beweging in beweging houden. 

• Bijdragen aan geloofsinspiratie d.m.v. o.a. FonteinAcademy, Community avonden en uiteenlopende cursussen 
(activiteiten staan open voor iedere belangstellende). Daarbij kan het toerusten ook gaan over diegene die deze 
avonden leiden. De komende periode willen we daarbij aandacht voor het overdragen van cursussen aan 
cursusleiders en het opzetten en toerusten voor nieuwe cursussen mbt bijvoorbeeld de gaven van de Heilige 
Geest.  

• Toerusting van pastoraatsteam Verbinding (waaronder team Ministry) gericht op verbinding maken tussen 
geloof en leven, met mensen optrekken, zowel in groepen als individueel. Speciale focus hierbinnen op het 
opzetten en toerusten voor specialistisch gebedspastoraat en crisispastoraat.  

• Zorgen voor een inhoudelijke en theologische sterke basis, aansluitend bij cultuur en samenleving anno 2022.  

• Bijdragen aan verdere inhoudelijk groei en uitbouw van Fonteinwerk in verbondenheid met de PGH, mede 
vanuit (inter-)nationale ontwikkelingen rond vernieuwende vormen van kerkzijn. 

• Maakt deel uit van de stuurgroep en heeft oog voor doorontwikkelen visie en beleid naar de toekomst.  

• Bijdrage leveren aan externe communicatie en profilering Fonteinwerk die past bij de missionaire focus van 
Fonteinwerk voor de komende vier tot vijf jaar.  

• Overleg met andere professionals binnen de PGH en kerkelijke besturen, waardoor mede vorm wordt gegeven 
aan verbondenheid van de verschillende geloofsstromen binnen de PGH.  

• Missionaire inspiratie en ervaring inzetten om Fonteiners in beweging te zetten. Waar mogelijk pionieren met of 
zonder samenwerken met andere groepen en geloofsgemeenschappen in Harderwijk e.o. en daartoe vrijwilligers 
toerusten.  

• Een proactieve rol in het opzetten en toerusten van vrijwilligers rondom onze focusgroep gezinnen (uit ons 
beleidsplan) in samenwerking met vrijwilligers en een jeugdwerker.  

 

 

Vertaalslag van profiel en taken naar inzet: 

• We denken aan een inzet van minimaal 16 uur per week voor een tijdelijke dienstverband van 3-5 jaar. 

• We staan ook open voor een combinatie van twee personen die dit invullen. We gaan voor de persoon of 
personen die het beste hierbij passen.  

 

Geïnteresseerd? 

Reageer dan met motivatie en CV naar info@fonteinwerk.nl  

T.a.v. Martijn Stuiver voorzitter Fonteinwerk 

06-11441127 
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