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De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam zoekt een 

predikant (m/v)  

voor Brandpunt Amsterdam Zuid-Oost  

voor 0,7 - 1.0 fte 

 

wegens het emeritaat van de huidige predikant per 1 september 2019  

 

Brandpunt Zuid-Oost - achtergrond en profiel: 

 

Nergens anders in Nederland bestaat een Lutherse gemeente die voor een groot deel uit 

mensen van Surinaamse afkomst bestaat. De gemeente kent een unieke combinatie van 

Lutherse liturgie en Surinaamse vrolijkheid en gastvrijheid. Iedereen is welkom; je wordt 

aanvaard zoals je bent. In De Nieuwe Stad hebben we een kerkcentrum getroffen waarin we 

“meer in huis hebben”: er kerken 10 verschillende kerkgemeenschappen. Enkele malen per 

jaar worden er gezamenlijke diensten gevierd door protestantse, rooms-katholieke en 

Surinaamse, Indonesische, Ghanese en andere gelovigen.  

 

Brandpunt Zuidoost telt zo'n 150 belijdende leden en 180 doopleden (15 divers).  

 

Er is een bloeiende ouderengroep, BRASA (“Brasa” betekent “omhelzing”), een groep van 

circa 20 ouderen die twee keer per maand bij elkaar komt. BRASA bestaat nu 20 jaar. Naast 

de reguliere bijeenkomsten gaat men tweemaal per jaar met elkaar op stap. De groep wordt 

geleid door de predikant, die het inhoudelijk deel van de bijeenkomst verzorgt (zoals een 

inleiding op een Bijbeltekst). 

 

Er zijn allerlei gemeenteactiviteiten, zoals gezamenlijke maaltijden en speciale evenementen, 

waaronder de viering, rond 1 juli van elk jaar, van Keti Koti (De ketenen verbroken) waarin de 

afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Regelmatig wordt de predikant 

gevraagd voor te gaan bij de viering van een "Bigi Yari", (in de kerk of bij mensen thuis), bij 

het bereiken van een kroonjaar door een gemeentelid.  

 

Er is ook aandacht voor het diaconaat: de kerken in De Nieuwe Stad doen mee aan het 

samenwerkingsproject Stap Verder, waar mensen worden opgevangen die nergens anders 

terecht kunnen. Een ander gezamenlijk diaconaal project is De Nieuwe Stad op Maandag: 

iedere maandag een inloopmiddag voor mensen uit de buurt. 

 

Er zijn verschillende werkgroepen: pastoraat, diaconaat en kinderkerk. Er is ook een 

Cantorij, onder leiding van ds Nico Vlaming, die eenmaal per maand haar medewerking aan 

de diensten verleent. Een groep vrijwilligers en ambtsdragers vormt samen de 

Brandpuntraad, die de predikant bijstaat in het besturen van de gemeente. 

 

Het volledige gemeenteprofiel vindt u hier: lutherszuidoost.nl/profielschetsgemeente 

 

Profiel predikant:  

 

De gemeente zoekt iemand die: 

 

http://lutherszuidoost.nl/wp-content/uploads/2019/03/profielschets-Luthers-Zuidoost.pdf
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- vanuit het Evangelie van Jezus Christus voorgaat in de dienst van Schrift en Tafel en de 

gemeente begeleidt in haar opdracht om een gemeenschap te vormen waarin je je vrij en 

veilig voelt, een gemeenschap met open blik op de wereld;  

 

- zich thuis voelt (of gaat voelen) in de Lutherse traditie en liturgie en bereid is zich daarin te 

blijven ontwikkelen;  

 

- de bereidheid heeft zich te verdiepen in de Surinaamse cultuur, inclusief het zingen van 

Surinaamse liederen en waardering voelt voor de Surinaamse gastvrijheid; 

 

- belangstelling heeft voor de zorg voor de oudere gemeenteleden (bezoekwerk, activiteiten 

voor ouderen o.a. in BRASA), en voor de jongeren in de gemeente, en de werkzaamheden 

ten behoeve van deze groepen als een van de eerste taken oppakt;  

 

- predikant is van de hele gemeente in goede samenwerking met de andere predikanten en 

de diaconale medewerkers in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam; 

 

- ten behoeve van de oecumene contact legt en houdt met de predikanten van de andere 

kerken in Zuid-Oost en zijn/haar bijdrage levert aan de gezamenlijke diensten;  

 

- zich vrij voelt zich te bewegen binnen de verschillende culturen in Amsterdam Zuid-Oost.  

 

Wat vragen wij:  

 

We zijn op zoek naar een predikant die  

 

- zich herkent in bovenstaand profiel;  

 

- het colloquium heeft afgelegd en beroepbaar is gesteld, en openstaat voor een 

dienstverband voor onbepaalde tijd;  

 

- in een lerende en stimulerende omgeving wil groeien in het predikantschap;  

 

- een pastoraal hart heeft;  

 

- vertrouwd is met de structuur en cultuur van de Protestantse Kerk; 

  

- zich herkent in de competenties: heldere communicatie, flexibiliteit, samenwerking, 

inlevingsvermogen en proactiviteit.  

 

Info over de gemeente 

 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telt ca. 2,1 miljoen leden in 1800 plaatselijke 

gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht, met als 

primaire taak de ondersteuning van kerk en gemeenten. 

 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, onderdeel van de PKN, wil open en 

communicatief zijn, verrassend in kwaliteit, een partner voor het leven, waar fantasievol 

geloven en vindingrijke levenskunst hand in hand gaan. De Evangelisch-Lutherse Gemeente 
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Amsterdam wil een plaats zijn waar mensen op verhaal komen, zich bezinnen en tot inkeer 

komen, inspiratie en kracht opdoen, en tegelijkertijd oog krijgen of houden voor wat in onze 

stad gebeurt. De gemeente zoekt presentie in de stad en in de omringende streken in 

vierplekken en ankerplaatsen. De eerstgenoemde kernen zijn bedoeld voor de erediensten, 

in de tweede krijgen andere kerkelijke initiatieven gestalte, in beide gevallen mede in 

samenwerking met onze eigen Lutherse Diaconie.  

 

De gemeente bestaat uit drie zogenaamde brandpunten of bestuursgebieden: 

- Brandpunt Amsterdam Stad, met als vierplek de Oude Lutherse Kerk aan het Spui/Singel 

en als ankerplaatsen de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt, de Augustanahof in Bos en 

Lommer en de Lutherhof in Amsterdam-West; 

- Brandpunt Haarlem, met als vierplek de Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat en enkele 

hofjes in de Haarlemse binnenstad; 

- Brandpunt Amsterdam Zuid-Oost, met als vierplek het kerkcentrum “De Nieuwe Stad” aan 

het Luthuliplein. 

 

Wat bieden wij: 

 

Een beroep voor onbepaalde tijd 

 

Informatie:  

 

Voor vragen over de inhoud van de functie en over de procedure kunt u contact opnemen met ds 

Marieke Brouwer via   020-6422373  of email: mariekebrouwer@luthersamsterdam   

 

Reageren: 

Kerkelijk Service Bureau 

t.a.v. dhr M.W. van Houten 

Handboogstraat 6 

1012 XM Amsterdam 

 

Of email:  algemenezaken@luthersamsterdam.nl  


