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Wegens het vertrek van onze predikant ontstaat er vanaf september 2017 een vacature binnen onze 
gemeente. 
 
De Nederlandse Kerk in Londen is een open en actieve gemeenschap. Zij wil een plek van bezinning 
en ontmoeting zijn voor alle Nederlanders in Londen e.o..  
 
Wij zijn op zoek naar een predikant, die: 

• zorgt voor inspirerende kerkdiensten en vorm geeft aan eigentijdse spiritualiteit; 
• zich inzet voor het verlenen van pastorale zorg; 
• actief deelneemt aan besturen en programmering van Dutch Centre, Nederlandse City 

Lunches, en het Koning Willem Fonds; 
• geloofs- en zingevingsgesprekken stimuleert en mede invulling geeft aan het brede 

activiteitenprogramma; 
• nieuwe wegen durft in te slaan; 
• de kerk bij verschillende instanties en gelegenheden kan representeren. 

 
 
Wij verwachten van de nieuwe predikant dat deze beschikt over: 

• een voltooide universitaire opleiding theologie, en beroepbaar is binnen PKN, Doopsgezinde 
Sociëteit of Remonstrantse Broederschap; 

• een bindende persoonlijkheid; 
• een gevoel voor netwerken, ook op social media; 
• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Engelse taal; 
• communicatieve vaardigheden om een vertrouwensrelatie op te bouwen; 
• redactionele vaardigheden en de bereidheid om die actief in te zetten om de bekendheid van de 

Nederlandse Kerk te bevorderen; 
• beleid ontwikkelt voor kinderen en jongerenwerk, en ook deze leeftijdsgroep weet aan te 

spreken. 
 
Ervaring met werken of leven in het buitenland strekt tot aanbeveling. 
Wij gaan uit van een betrekkingsomvang van 100% fte. De aanstelling geldt in principe voor vier 
jaren.  
 
Sollicitaties per email, met cv en drie referenten, gelieve u te richten aan de beroepingscommissie: 
beroep@dutchchurch.org.uk. Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 1 februari 2017. 
 
Voor nadere inlichtingen en een profielschets van de gemeente kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de beroepingscommissie (voor vragen over de procedure), of met de huidige predikant 
(voor inhoudelijke vragen).  
 



	
	
	

 
 

pagina | 2  
 
	

Profielschets van de gemeente 

Wie zijn wij? 
 
1 De gemeente vindt sinds 1550 haar thuis in het kerkgebouw in Austin Friars. Het is de oudste 

Nederlandse Protestantse gemeente in de Nederlanden en in het Verenigd Koninkrijk. Als zodanig 
zijn wij onafhankelijk en niet gebonden aan enig kerkgenootschap, hoewel wij wel actief streven 
naar vriendschappelijke verhoudingen met kerkgenootschappen in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk, zowel Protestants als Rooms-Katholiek en Anglicaans.  

 
2 In het spoor van de inzet van onze Kerkorde zijn wij een oecumenisch-protestantse kerk. Een open 

kerk die het als haar opdracht ziet God te eren en te dienen, naar het evangelie van Jezus Christus, 
en die in zijn Geest haar verantwoordelijkheid aanvaardt als gemeenschap in de samenleving waar 
iedereen welkom is, ongeacht achtergrond.  

 
3 Wij zijn een Nederlandse kerk. De Nederlandse identiteit is belangrijk. Wij zijn de enige 

Nederlandse kerk in Londen en omgeving. Wij zien de Nederlandse Kerk dan ook als trefpunt van 
Nederlanders. De kerk is de plek waar de eigen Nederlandse identiteit – religieus, maatschappelijk 
en cultureel, in meerdere opzichten wordt gevoed en getoetst. De voertaal in diensten en 
activiteiten is daarom overwegend Nederlands. 

 
4 De gemeente bestaat uit mensen met een breed palet van kerkelijke, sociale en culturele komaf. 

Maar van de meerderheid van hen allen geldt dat zij de Nederlandse Kerk in Austin Friars voor 
kortere of langere tijd beschouwen als een thuis onderweg. Derhalve is de samenstelling van 
kerkbezoekers continu aan verandering onderhevig. De gemeente wordt (met name tijdens 
activiteiten door de week) gekarakteriseerd door een kring van jongere professionals die zich, al 
dan niet in gezinsverband, voor kortere of langere tijd met de Nederlandse Kerk verbinden. Er is 
echter ook sprake van een kleine kern die structureel van aard is en al zeer lang bij de kerk 
betrokken is. 
 

5 De vieringen op zondag worden gekenmerkt door een oecumenisch karakter. Daarnaast zijn de 
rituelen (doop, huwelijk, uitvaart) voor sommigen een moment van bezinning op de eigen weg, 
hoewel zij voor het overige nauwelijks kerkelijk betrokken zijn. De kerk verwelkomt dit verlangen 
naar zingeving en biedt daartoe nadrukkelijk ruimte. In 2016 werd het eerste homohuwelijk 
bevestigd in de Nederlandse Kerk. 
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Beleid 
 
6 De kern van de Nederlandse Kerk is de zondagse dienst. Daarnaast wordt een groot aantal 

activiteiten door de week georganiseerd. Doel daarvan is de onderlinge verbondenheid en 
zingeving te bevorderen. In die zin gaan pastoraat en toerusting hand in hand.  

 
7 De doelgroep wordt gevormd door allen die op zoek zijn naar zingeving en ontmoeting, en 

vertrouwd zijn met de Nederlandse taal en cultuur. Hiermee willen wij ons inzetten om de 
historisch belangwekkende plaats als religieus en cultureel erfgoed te behouden en een impuls te 
geven aan de opbouw van de gemeente die haar plaats zoekt in de actuele maatschappelijke 
context. 

 
8 De kerk heeft in 2013 het Dutch Centre opgericht voor het organiseren van culturele activiteiten. 

Het Dutch Centre is een onafhankelijke stichting die veel nieuwe mensen trekt naar Austin Friars. 
De kerk en de predikant hebben een belangrijk aandeel in het Dutch Centre. De Nederlandse Kerk 
is ook het thuis van de Nederlandse City Lunches, die regelmatig prominente sprekers uitnodigen 
uit de zakenwereld en politiek, en het Koning Willem Fonds, dat steun biedt aan hulpbehoevende 
Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse Kerk werkt nauw samen met deze 
instanties.  

 
9 Tevens heeft de kerk in 2016 het Austin Friars Forum opgericht. Dit is een fonds dat tot 

doelstelling heeft zingevingsactiviteiten te organiseren en bekostigen, zoals bijvoorbeeld: 
• Een serie debatten over waarden in samenwerking met het Dutch Centre en het Centre for Low 

Countries Studies van University College London.  
• Diners Pensant, waarbij een gast wordt uitgenodigd voor een diner met een kleine groep 

mensen om hedendaagse zaken te bespreken in een intieme setting. 
• Bach Cantates, met een overdenking door een gastspreker, en in samenwerking met het 

professionele ensemble ‘The City Bach Collectives’. 
 
10 De predikant verricht zijn/haar werk in en vanuit de kerkenraad (de huidige kerkenraad bestaat uit 

6 mensen) en de diaconale werkgroep. Zij vormen het dragende en bestuurlijke verband waarin 
verantwoordelijkheden gedeeld en uitgeoefend worden. Zij worden ondersteund door een 
professionele staf die wordt gevormd door musici, twee kosters/beheerders en een 
bureaumedewerker. Het bureau van de kerk functioneert tevens als secretariaat van de predikant. 
Daarnaast zijn er enkele commissies actief binnen het bestuur van de kerk. Ten dienste van de 
kerkenraad en gemeente functioneert een college van drie onafhankelijke consulenten in 
Nederland als adviseur. Zij worden gekozen uit predikanten of hoogleraren/docenten uit de 
verschillende kerkgenootschappen.  

 
 

* * * 


