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De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) zoekt:
Predikant (m/v) voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente voor het Brandpunt
Amsterdam-Stad voor 0,5 fte (20 uur) voor de duur van 4 jaar.
In 2017 was het 500 jaar geleden dat met Maarten Luther in Wittenberg de reformatie begon. Nu, vijf eeuwen later, is die beweging nog springlevend.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA), sinds 1585.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente -al meer dan vier eeuwen oud- blijft nieuwe
vormen zoeken van kerk-zijn, dicht bij de mensen, dicht bij wat mensen beweegt en
wat ze raakt. Zij is een plek van viering, ontmoeting en verbinding, een plek van
vrijheid en lichtheid en van betrokkenheid op elkaar en de wereld.
De Evangelisch-Lutherse Gemeente bestaat uit drie zogenaamde brandpunten: de
brandpunten Amsterdam Stad, Haarlem en Amsterdam Zuid Oost, ieder met een
eigen kerkgebouw.
Naast de Oude Lutherse Kerk in het centrum van Amsterdam, de Lutherse kerk in
Haarlem en het oecumenisch kerkcentrum de Nieuwe Stad, is de Evangelisch-Lutherse Gemeente present in de zogenaamde ‘ ankerplaatsen’ elders in de stad, zoals de Maarten Lutherkerk, Augustanahof etc.
Binnen de gemeente functioneert een zeer actieve diaconie, gesteund door een
groot aantal vrijwilligers.
Meer informatie over de activiteiten die binnen de gemeente en de diaconie plaatsvinden is te vinden op de website: www.luthersamsterdam.nl en www.diaconie.com
Ons motto is: ‘Onderzoek alles en bewaar het goede.’
Het Brandpunt Amsterdam Stad
Evenals een aantal andere kerken in het centrum van Amsterdam is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui niet de kerk van een bepaalde wijkgemeente, maar meer
een zogenaamde city kerk, wat inhoudt dat bezoekers uit de hele stad en omgeving
komen. Naast Lutherse gemeenteleden zijn er hervormden, gereformeerden, katholieken, leden van andere kerken en ook mensen die zich niet tot een kerkgenootschap rekenen. De veelkleurige samenstelling geeft blijk van het open karakter van
de gemeente. De gemeente staat midden in de Lutherse traditie en zoekt tegelijkertijd naar nieuwe vormen van vieren, leren en dienen. Zij wordt gekenmerkt door
openheid, gastvrijheid en een goede sfeer.
Het theologisch profiel
De eredienst vormt de spil van het gemeenteleven. De vormgeving en inhoud van
de diensten zijn geworteld in de lutherse traditie en worden betrokken op het hedendaagse leven. In de diensten wordt gebruik gemaakt van een vrij klassieke orde
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van dienst, waarmee lutheranen zich vertrouwd voelen, maar die ook anderen aanspreekt. Iedere maand viert de gemeente het Avondmaal.

Profiel Predikant:
Als gevolg van de verkiezing van een van onze predikanten tot voorzitter van de
Evangelisch-Lutherse Synode is er ruimte ontstaan in de formatie voor een extra
predikant voor 0,5 Fte voor een periode van vier jaar.
De gemeente zoekt iemand die:
- zich thuis voelt (of gaat voelen) in de lutherse traditie en liturgie;
- inspirerend voorgaat in de eredienst
- samen met de andere predikanten vanuit pastorale bewogenheid invulling aan
het takenpakket geeft;
- nieuwe vormen van pastoraat, gemeenteopbouw en geloofsverdieping ontwikkelt en aanbiedt, met name op de zogenoemde ankerplaatsen;
- communicatief is en gemakkelijk contact legt met verschillende groepen in de samenleving;

- Dit alles in nauwe samenwerking met de kerkenraad, het team van predikanten,
de diaconaal medewerkers, kerkmusici, vrijwilligers e.a.

Informatie
Voor vragen over de inhoud van de functie en over de procedure kunt u contact
opnemen met ds Marieke Brouwer, voorzitter van de beroepingscommissie:
mariekebrouwer@luthersamsterdam of 020-6422373.
Een informatiepakket wordt u op verzoek toegestuurd: algemenezaken@luthersam-

sterdam.nl
Reacties op deze vacature kunt u voor 11 maart sturen naar:
Kerkelijk Servicebureau Evang.-Luth. Gemeente
Handboogstraat 6
1012 XM Amsterdam
algemenezaken@luthersamsterdam.nl

