
 
 
 
 
 
 
 
Profiel van de gemeente Terwolde-de Vecht en profielschets predikant 
 
A. Profiel van de gemeente 
 
De geografische ligging 

1. Wij zijn een plattelandsgemeente verspreid over twee dorpen: Terwolde en De Vecht. 
De afstand tussen de dorpen is ongeveer 5 km. 

2. Wij behoren tot de burgerlijke gemeente Voorst, een grote plattelandsgemeente in de 
stedendriehoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen. 

3. De dorpskerk is een schitterend monument met weinig nevenruimtes. De laatste 
restauratie was in 1993. 

 
De kerkelijke gemeente 

1. Qua kerkelijke ligging zouden we ons midden-orthodox noemen, met veel ruimte voor 
verscheidenheid aan opvattingen. 

2. De Protestantse gemeente Terwolde-de Vecht is een gemeente die zich laat 
inspireren door de Bijbel als richtsnoer voor het leven van alledag. 

3. We zijn een gemeente met een predikantsplaats van 0,5 fte. 
4. De gemeente telt per december 2021 183 belijdende lidmaten en 219 doopleden. 

4,9% van de belijdende lidmaten valt in de categorie tot 49 jaar, 58,5% in de categorie 
50-75 jaar en 36,6 in de categorie 75+. 
52% van de doopleden valt in de categorie tot 49 jaar, 42,5% in de categorie 50-75 
jaar en 5,5% in de categorie 75+. 

5. Wij zijn een zelfstandige gemeente, maar zoeken verdere samenwerking met de 
Protestantse gemeente Twello. Het streven is om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven, maar samen te werken waar mogelijk met buurgemeenten. 

6. De gemeente is onderweg in een zoekproces naar vernieuwing en verjonging, waarbij 
openheid naar binnen en naar buiten het uitgangspunt is. 

7. De kerkenraad bestaat in principe uit vijftien leden. Echter op dit moment zijn er elf 
leden. Daarnaast kennen we medewerkers in de Pastoraatgroep, de Diaconaatgroep 
en de Beheergroep. 

 
Onze mensen 

1. De wekelijkse kerkdienst wordt bezocht door ongeveer 35-45 kerkgangers, vooral in 
de leeftijdscategorie 60+. 

2. Er is in principe elke zondag kindernevendienst, maar het aantal kinderen is meestal 
erg weinig en soms zijn er geen kinderen. 

3. Er is een Doeclub voor kinderen van 8-12 jaar. Deze wordt goed bezocht: ca. 40 
deelnemers. 

4. Het pastoraat in onze gemeente bestaat momenteel vooral uit ouderenpastoraat. Het 
pastoraat wordt naast de predikant, uitgevoerd door de ouderlingen en 
ouderenbezoekers. De gemeente zoekt naar ontwikkeling van vormen van pastoraat 
die aansluiten bij de vraag en behoeften van diverse leeftijdscategorieën en 
levensopvattingen. 



5. Bij het diaconaat richten we ons niet alleen op de gemeenteleden, maar richten we 
ons ook op de wijdere omgeving (dorpen/platteland). Via Kerk in Actie zijn we 
betrokken bij het binnenlands en buitenlands diaconaat. 

6. Als er een beroep gedaan wordt om als vrijwilliger een praktische klus te doen, is de 
bereidheid groot. (bijv. meewerken aan de rommelmarkt, bezorgen van bloemen, 
enz.). Voor gespreksgroepen, vorming en toerusting is de belangstelling minder. (een 
echte doe-gemeente) 

 
 

Onze communicatie 
1. Aan het eind van elke maand (behalve in juli) verschijnt ons kerkblad. Het gaat naar 

de abonnees en wordt met kerst huis aan huis verspreid. 
2. De kerk beschikt over een website: www.pknterwolde-devecht.nl en een facebook 

pagina. 
 

B. Profiel van de predikant 
Kenmerken: 

1. Verbindend en inspirerend. Gericht op het ontwikkelen en versterken van de 
verbinding tussen mensen binnen de gemeente en van verbinding van de gemeente 
met de samenleving in de dorpen Terwolde en De Vecht en het daarbij behorende 
platteland. 

2. Verbindend t.a.v. de verschillende leeftijdscategorieën; jong en oud, gezinnen en 

alleenstaanden. 

3. In staat geloof te verbinden met de maatschappelijke ontwikkelingen en levensvragen 

van de huidige tijd. 

4. Inspirerend en vernieuwend in het vormgeven aan geloof, ontmoeting een gemeente-

zijn. 

5. Oog voor de ouderen in de gemeenschap en hun behoeften en kwaliteiten. 

6. Kunnen omgaan met onze veelkleurigheid. 

Vereisten:  
1. Liefst met ervaring, maar jong van geest. 

2. Ervaring met hedendaagse communicatiemiddelen. 

3. Vermogen om goed (met hart en ziel) te kunnen luisteren. 

4. Bekend zijn met kerk-zijn op een dorp in een bredere plattelands omgeving. 

5. Vermogen om het gezicht te zijn van de gemeente. 

http://www.pknterwolde-devecht.nl/

