
Profielschets te beroepen predikant Protestantse Gemeente Brielle 
 

 

Profiel Protestantse Gemeente Brielle 

Den Briel is een levendige historische vestingstad (‘Stad van nu, sfeer van toen’) en vormt 

samen met de dorpskernen Vierpolders en Zwartewaal de burgerlijke gemeente Brielle met 

circa 17.000 inwoners.  

Het aanzicht van de stad wordt gedomineerd door de indrukwekkende 15de-eeuwse Sint-

Catharijnekerk, het kloppend hart van de Protestantse Gemeente Brielle (PGB). In 1993 

ontstaan als een ‘Samen Op Weg’ gemeente en sinds 2004 een gemeente binnen de 

Protestantse Kerk Nederland (PKN). In 2015 is de PKN gemeente Vierpolders samengegaan 

met de PGB. Zwartewaal is onderdeel van de kerkelijke buurgemeente ‘Tweestromenland’. 

 

Betrokken gemeente 

De PGB is een levende, veelkleurige gemeente, die wordt gekenmerkt door een grote 

betrokkenheid van de leden bij onze kerkgemeenschap en de Brielse samenleving. De vele 

enthousiaste vrijwilligers zijn actief op diverse terreinen binnen en buiten de gemeente. Zo 

zijn bijvoorbeeld de inmiddels zelfstandige Wereldwinkel en Voedselbank er gekomen door 

initiatieven vanuit de PGB. Ook bij de restauratie van de voormalige Brielse synagoge en de 

aanleg van het Vrijheidsbos heeft onze gemeente een belangrijke rol gespeeld. 

 

Sint-Catharijnekerk 

Mede door het prachtige orgel, de fantastische organisten en de cantorij kent de Sint-

Catharijnekerk een rijke traditie op het gebied van de kerkmuziek. De Culturele Commissie 

organiseert regelmatig orgel- en beiaardconcerten en tentoonstellingen in het schitterende 

kerkgebouw.  

Onze kerk is een trekpleister voor toeristen en dat levert samen met een bloeiende 

rommelmarkt veel geld op voor de instandhouding van het kerkgebouw. De hoge 

onderhoudskosten vereisen echter extra inkomsten, die opgebracht moeten gaan worden door 

de Stichting Behoud Brielse Dom, die in 2019 is opgericht. 

 

Beleidsvisie 

Ook de PGB ontkomt niet aan de landelijke trend van teruglopend ledental en kerkbezoek, 

evenals een voortzettende vergrijzing en ondervertegenwoordiging van de leeftijdsgroepen tot 

40 jaar. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat we van een predikantsformatie van 1,4 fte 

krimpen naar 1,0 fte. Desondanks gaat onze gemeente vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 

Het ambitieuze ‘Beleidsplan PGB 2020 – 2024’ functioneert hierbij als inspiratie en kompas, 

met als vertrekpunt: 

 
“Vanaf de eerste tot en met de laatste letter gaat de Bijbel over het bevrijdend spreken en handelen 

van God. Mozes en de Profeten hebben daarvan getuigd, Jezus heeft dit in navolging van hen 

verwoord en belichaamd. De kerk is geroepen om in navolging van Jezus dit bevrijdend spreken en 

handelen hoorbaar en zichtbaar te maken in de wereld. Een spreken en handelen waarin getuigd 

wordt van ons geloof in de komende ‘nieuwe aarde’.” 

 

Dit spreken en handelen zien wij als de leidraad van ons gemeente-zijn, waarin we vier 

aspecten onderscheiden die richtinggevend zijn voor onze gemeente. 

  



 

Vindplaats van nieuwe aarde 

Onze diaconale activiteiten willen we verder versterken en zichtbaar maken. In 2019 heeft de 

PGB ‘De Sjoel’ aangekocht, de voormalige synagoge van Den Briel. Onze intentie is het 

realiseren van een diaconaal inloophuis. 

 

Vierplaats van nieuwe aarde 

Wij willen recht doen aan de diversiteit binnen onze gemeente en aan de verschillende 

behoeften om het christen-zijn met elkaar te beleven en te vieren. Wij streven naar een grotere 

diversiteit in de vieringen, met meer betrokkenheid van de gemeenteleden. 

 

Leerplaats van nieuwe aarde 

Zonder permanent leerproces, openstaan voor nieuwe inzichten en durven veranderen dreigt 

inhoudelijke verschraling met betrekking tot essentiële vragen, zowel vanuit het geloof als 

vanuit de maatschappij. In het kader van dit proces streven we naar samenwerking met andere 

kerkgenootschappen en met maatschappelijke organisaties. We willen ook mensen van buiten 

de kerken betrekken bij ons leren en ons zoeken. 

 

Werkplaats van nieuwe aarde 

Onder het motto ‘kerk naar buiten’ willen wij zichtbaar zijn in houding, gedrag en daad. Wat 

kan en moet er gedaan worden en wat kunnen wij bijdragen aan de Brielse samenleving, de 

regio en de wereld?  

Voor de groeiende groep aan de randen van onze kerkelijke gemeente willen we de vorming 

van een Pioniersplek faciliteren. Een plek waar het geloof op een niet-traditionele manier 

wordt doorgegeven en ontmoeting centraal staat. Deze Pioniersplek zal zich vooral richten op 

jonge gezinnen en op jeugd. 

 

Profielschets predikant 

Sinds oktober 2019 is onze gemeente vacant. Voor het vervullen van het pastoraat - ‘omzien 

naar elkaar’ - in de ruimste zin, zichtbaar in kerkdiensten, groothuisbezoek, ‘kerk naar buiten’ 

etc. zijn wij op zoek naar een voltijds predikant (m/v). De predikantsplaats (1 fte) kan 

eventueel ook door middel van een duobaan worden ingevuld. 

 

Wij verwachten van een predikant dat hij/zij de visie op gemeente-zijn zoals beschreven in 

ons Beleidsplan PGB 2020-2024 van harte onderschrijft en een actieve rol wil spelen bij de 

realisering van de geformuleerde doelstellingen. 

 

Veiligheid en uitdaging 

Ook in een kerkelijke gemeente speelt het krachtenveld tussen veiligheid en uitdaging. 

Enerzijds is er de behoefte aan rust, zekerheid en geborgenheid en anderzijds de behoefte aan 

verandering en beweging. Beide begrippen spelen een rol in ons beleidsplan. 

In dit krachtenveld functioneert onze nieuwe predikant, waarbij veiligheid en uitdaging 

leidend zijn. De predikant moet zowel rust en vertrouwen uitstralen, als idealen koesteren en 

aanreiken. Dat betekent dat hij/zij als deelgenoot in de gemeente staat, terwijl er tegelijkertijd 

ook sprake kan zijn van een ‘tegenover’. 

 

Eigenschappen 

De predikant die wij zoeken is enthousiast en bevlogen, voelt de sfeer in de gemeente goed 

aan en weet zich geroepen om het beste in mensen te zien en naar boven te halen en hen waar 

mogelijk actief te betrekken bij het gemeente-zijn. In de gemeente zoekt hij/zij de 



samenwerking en stelt zich daarbij coöperatief op. De predikant ziet de diversiteit van onze 

gemeente als een kans en zichzelf als verbinder en wil daarbij jong en oud aanspreken, zowel 

in het pastoraat als in de vieringen. De predikant beschikt daartoe over psychologisch inzicht, 

empathisch vermogen en een luisterend oor. 

Bij veranderingen wil de predikant het voortouw nemen en durft het touw ook af en toe los te 

laten en realiseert zich dat veranderingsprocessen weerstanden kunnen oproepen. 

Creatief en improviserend vermogen is onontbeerlijk bij het voeren van regie op de realisatie 

van ons beleidsplan, dat te allen tijde een proces van co-creatie is. 

 

Kerk naar buiten 

De predikant geeft mede vorm aan ‘kerk naar buiten’ en hoewel elk gemeentelid de kerk naar 

buiten ‘vertegenwoordigt’, realiseert hij/zij zich vaak als ‘boegbeeld’ gezien te worden, zeker 

in contacten met andere kerkgenootschappen in Brielle en met de burgerlijke gemeente. Een 

oecumenische opstelling is in de huidige tijd absoluut noodzakelijk. 

 

Groei 

Zoals wij als gemeente willen groeien, bieden wij ook onze nieuwe predikant de mogelijkheid 

om zelf te groeien in het ambt door het vrijmaken van de noodzakelijke ruimte en tijd. 


