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“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.”  

 
 

De Protestantse Gemeente Ter Holten en de Protestantse Gemeente te Olde- en 
Nijeberkoop, gaan in verband met het vertrek van hun beide predikanten een 
nieuwe predikant beroepen. Ten behoeve van het beroepingswerk is deze 
profielschets vastgesteld. 
 
Deze profielschets is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van 
overleggen van vertegenwoordigers van beide kerkenraden en het team 
‘Profielschets commissie’ welke door de beide kerkenraden zijn goedgekeurd. 
 
Deze profielschets bevat de volgende onderwerpen:  
 
- Een beschrijving van de Protestantse Gemeenten Ter Holten & Olde- en 
 Nijeberkoop 

- Een beschrijving van de beide burgelijke gemeenten 

- Een profielschets van de te beroepen predikant 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profielschets van de gemeenten 

 Ter Holten & Olde- en Nijeberkoop 

 
 
Beschrijving van de gemeente Ter Holten. 
 
Onze kerkelijke gemeente is sinds 1-1-2016 als PKN gemeente ontstaan uit de fusie van 
de afzonderlijke Hervormde Gemeenten Oldeholtpade/Nijeholtpade en Oldeholtwolde/Ter 
Idzard. Voor deze samenvoeging tot één gemeente is er al een jarenlange samenwerking 
geweest en is er al heel lang sprake geweest van 1 predikant en een gezamenlijke 
kerkenraad.  Bij de officiële fusie in 2016 is ook het financiële gedeelte en beheer door het 
CvK’s volledig overgegaan naar de nieuw gevormde gemeente Ter Holten. 
Deze gemeente bestaande uit de genoemde vier dorpen, beschikt in drie dorpen over een 
kerkgebouw. Een kerk in Oldeholtpade ( 1100 inwoners) , Nijeholtpade met 500 en 
Oldeholtwolde -Ter Idzard  250 inwoners.  Het is een werkgebied, waar elke week de 
eredienst gerouleerd wordt in de 3 verschillende kerken. Er zijn ruim 200 pastorale 
eenheden in onze gemeente. Het kerkbezoek is wekelijks tussen de 25 en 40 bezoekers. 
De verdeling betreffende de leden van de gemeente ligt op ongeveer 6% tussen 10 en 20 
jaar, 24 % tussen 20-50 jaar, 70 % ouder dan 50 jaar. Sinds 2018 is er een kerkelijk 
centrum in Oldeholtpade waar wekelijks activiteiten kunnen plaatsvinden. 
 
Activiteiten binnen de gemeente Ter Holten zijn; 
Enjoy 

Club voor de basisschoolkinderen welke in het verleden plaats vond op de vrijdagavonden 
1 x in de 2 weken. Bij gebrek aan deze leeftijdscategorie is deze club nu niet actief. 
Connect 
Club voor jongeren van 12 tot 16 jaar welke 1 x 2 in de weken bij elkaar komt voor een 
gezellige, ontspannen, actieve of thema-avond met leeftijdsgenoten.  
Discover 

Club voor jongeren vanaf 16 jaar welke ook 1 x in de 2 weken bij elkaar komt. 
Zangdienstcommissie 

2 x in het jaar organiseert deze commissie een avondzangdienst. 
Gezinsdienstcommissie 

4x in het jaar organiseert deze commissie een bijzondere dienst met een bepaald thema 
welke aanspreekt voor het hele gezinsdienst 
Opendeur gespreksgroep 

1 x in de maand komen gemeenteleden bij elkaar om met elkaar te praten en het 
geloofsleven te delen. 
Bijbelkring  
Deze bijbelstudiegroep komt eens in de maand samen.  
De 4Klank 

Een zangkoor bestaande uit gemeenteleden en welke meewerkt aan bijzondere 
erediensten 

Donderdagochtend Koffiegroep 

Een koffiegroep voor alle inwoners van de dorpen waarbij de samenkomst en het praatje 
centraal staat. 
 

 

 

 

 



 

Beschrijving Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop. 
 
De Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop is een kleine gemeente, bestaande uit 
55 lidmaten, 28 doopleden en 38 overige leden. Het aantal pastorale eenheden bedraagt 
90. De predikantsplaats is vacant voor deeltijd. De kerkenraad bestaat uit 10 leden. 
Gemiddeld zijn er zondags 22 mensen in de kerk aanwezig. 
In onze visie onderscheiden we drie kerntaken, Verkondiging, Dienst en Kerk in het dorp. 
Tijdens de kerstnachtdienst of het kinderkerstfeest komen ook mensen uit het dorp of 
gemeenteleden in de kerk, die doorgaans niet op zondag naar de kerk gaan. Op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, Gedachteniszondag, waarop de mensen die in het afgelopen 
jaar zijn overleden worden herdacht, worden ook nabestaanden uitgenodigd van de 
dorpsgenoten die niet lid waren van onze gemeente. 
Er is op dit moment geen zondagsschool, catechese of kindernevendienst. Er is te weinig 
animo voor deze vormen van kerk voor de jeugd. Wel bestaat de wens om kinderen uit de 
gemeente en het dorp te blijven betrekken bij de kerk. Dit wordt gedaan door middel van 
het organiseren van activiteiten rond de feestdagen, zoals Palmpaasstok maken rondom 
Palmpasen en het Kinderkerstfeest in de kerk rond Kerst. Een keer per jaar wordt er een 
gezins-/kinderdienst georganiseerd. Daarnaast krijgen de kinderen van OBS de Tjongeling 
regelmatig een rondleiding door de kerk. In het dorp is de Hangout voor tieners van 12-16 
jaar. De Hangout wordt vanuit YMCA en onze gemeente ondersteund. 
 
In het functieprofiel van de nieuw aan te trekken predikant is het contact leggen met de 
jeugd in en buiten de gemeente een pré. 
 
De Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop wil graag kerk in het dorp zijn. Daarin 
wordt samengewerkt met Welzijn op Dorpse Schaal en we bieden ondersteuning aan 
godsdienstig vormingsonderwijs. 
 
Vier jaar geleden heeft de Diaconie een huis gekocht in Oldeberkoop en is stichting 
Diaconiehuis opgericht. Dit huis is bestemd voor mensen die tijdelijk zonder onderdak 
zitten en deze kunnen maximaal 6 maanden in dit huis verblijven om hun leven weer 
enigszins op orde te brengen. 
 
De Diaconie heeft in het dorp ook een Diaconietuin, die in gedeeltes verhuurd wordt als 
volkstuintjes aan mensen uit het dorp. 
 
De kerk als gebouw heeft een belangrijke waarde voor het dorp. De Stichting 
Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop (SIBO) draagt mede zorg voor het onderhoud 
van de kerk, zodat het als blijvende waarde in het dorp behouden blijft. 
De Bonifatiuskerk wordt ook gebruikt voor andere, niet-kerkelijke, activiteiten. Zo 
organiseert stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek regelmatig concerten in de kerk. 
Op deze wijze zijn wij kerk in de dorpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Een woning is beschikbaar 

 
Voor de nieuwe predikant is een royale gezinswoning als pastorie in Oldeholtpade 
beschikbaar. Een andere invulling van de huisvesting binnen de gemeente Ter Holten is 
bespreekbaar. 
 
Beschrijving van de burgelijke gemeente. 
 
Een fijne plaats om te wonen en te werken 

 
Oldeholtpade is met ongeveer 1100 inwoners het grootste dorp van de kerkelijke 
gemeente ter Holten. Sinds de fusie hebben we dit ook als hoofdzetel benoemd. De 
andere dorpen Nijeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde komen in deze genoemde 
volgorde op basis van  inwonerstal erbij. Met uitzondering van Oldeholtwolde, Ter Idzard 
en Nijeberkoop heeft elk dorp nog een basisschool. Met de A-32 op 2 km afstand en een 
goede spoorverbinding vanuit Wolvega is er een snelle verbinding met het midden en het 
randstedelijke westen van ons land. Met de noordelijke rust en ruimte gekoppeld aan een 
prachtige natuur is het een verademing om in dit gebied te wonen. De natuurparken De 
Weerribben en het Drents-Friese wold zijn dicht bij u in de buurt.  Voor allerlei 
voorzieningen zijn we hoofdzakelijk aangewezen op het dorp Wolvega wat op afstand van 
2 km ligt. Ook Heerenveen, Zwolle en Leeuwarden zijn snel bereikbaar via het openbare 
vervoer of per auto.  
 

Oldeberkoop en Nijeberkoop zijn twee dorpen gelegen tussen de Kuunder en de Linde. 
Verschillende wandelroutes lopen door de natuurgebieden Diaconievene en 
Delleboersterheide. Naast de natuur en de plattelandscultuur, kenmerkt Oldeberkoop zich 
door kunst. Jaarlijks is er Open stal, een kunstroute door het dorp, waar de kerk onderdeel 
van is en staan er het hele jaar kunstwerken in Oldeberkoop, waar een wandelroute langs 
loopt. 
Olde- en Nijeberkoop hebben een levendig verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen 
voor sport, muziek, toneelspelen, taal en kunst. 
In de dorpskern van Oldeberkoop zijn, naast de kerk, nog verschillende winkels en 
restaurants. Het dorp heeft een basisschool en is net zoals de andere dorpen door middel 
van de A32 en een spoorverbinding goed te bereizen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profielschets van de te beroepen Predikant voor de 

Protestantse Gemeente Ter Holten (0.7 FTE) 

en de Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop (0.3 FTE) 

 
De plattelandsgemeenten Ter Holten en Olde- en Nijeberkoop, in het zuiden van Friesland, 
bestaan uit totaal zes dorpen t.w. Nijeholtpade, Oldeholtpade, Ter Idzard en Oldeholtwolde 
(PG Ter Holten) en Oldeberkoop en Nijeberkoop (PG Olde- en Nijeberkoop). 
We zijn op zoek naar een actieve predikant (m/v), die met veel enthousiasme onze 
gemeentes leiding komt geven op basis van bovenstaande formatie urenverdeling. 
We willen graag een daadkrachtige, sociaal vaardige voorganger die samenwerkt en 
initiatieven toont in de verschillende commissies/groepen/kerkenraden en belangstelling 
toont voor de mensen die veel in de kerk komen én aan de mensen die er minder vaak 
komen. Naast de toekomstige predikant werkt binnen de gemeente Ter Holten een 
kerkelijk werker voor het jeugdwerk.(12 uur p.w.) We zoeken een dominee die binding 
heeft met deze jeugd,de middengroep (20-40 jaar) maar ook er kan zijn voor de 50-60 en 
70+. We zoeken een predikant die bereid is een andere manier van kerk zijn, buiten de 
zondag, te initiëren (b.v digitalisering) In alle dorpen van de gemeenten is de 
kerkgemeenschap sterk aanwezig in de samenleving door gemeenschappelijke belangen. 
 
De samenwerking tussen Gemeenten Ter Holten en Olde- en Nijeberkoop beperkt zich 
vooralsnog tot het gezamenlijk invullen van deze vacature. 
 

 
Modaliteit  
 
We willen graag een open, uitnodigende en laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn. Wij 
willen een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich een kind van God mag weten en 
waar ruimte is voor een eigen geloofsbeleving. Juist in onze gemeentes met verschillende 
manieren van geloven en geloofsbelevingen is er een groot verlangen om elkaar vast te 
houden en samen kerk te zijn, zeker voor de eigen gemeente en omgeving. 
De gemeenten Ter Holten & Olde- en Nijeberkoop zien de Bijbel als leidraad voor het 
leven en als het levende Woord van God. We willen graag uitgelegd krijgen wat de diepere 

betekenis van een Schriftgedeelte is, hoe het samenhangt met wat op andere plaatsen in 
de Bijbel staat en hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks en persoonlijk leven. 
Het is ons streven om in elke dorpskern/wijk een contactpersoon/ouderling met pastorale 
taken te hebben, die zich met name richt op het ouderenpastoraat. Signalen vanuit de 
gemeente aangaande situaties die aandacht behoeven, dienen door zowel 
contactpersonen/ouderlingen, diakenen en gemeenteleden onder de aandacht te worden 
gebracht van de predikant en kerkenraad. We verwachten van de nieuwe predikant een 
actieve rol in het pastorale werk in het totale werkgebied. 
 
Wij verwachten dat onze nieuwe predikant: 
– met een frisse blik onze gemeentes komt versterken. 
– past in een plattelandscultuur. 
– zich als een leider opstelt in situaties waar het nodig is en deze dan ook neemt. 
– met enthousiasme en initiatieven een actieve persoon is in de kerkgemeenschap. 
– sociaal en communicatief vaardig is. 
– ruimdenkend is. 
– midden in het leven staat. 
– binding heeft met alle leeftijdscategorieën en daarin ook verbindend is. 
 



Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe predikant: 
· Een enthousiast en inspirerend prediker van het Woord van God is welke gericht is op 
 toepassing in het persoonlijk leven. 
· Predikt vanuit de Bijbel en in de prediking ook ervaringen uit het eigen (geloofs) leven 
 deelt. 
· Indien het de prediking en de dienst ten goede komt, gebruik maakt van 
 multimedia/visualisatie ter verduidelijking van de prediking. 
· Durft te experimenteren met interactieve momenten en de betrokkenheid van de 
 gemeente tijdens de dienst. 
 
 
Voelt u zich aangesproken en denkt u onze beide gemeentes te kunnen versterken? Dan 
bent u uitgenodigd contact op de nemen met Marian van Spengen (06-17115202) voor 
meer informatie. 
 
 
 
 


