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Beschrijving Jeruzalemkerk 
De Jeruzalemkerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en komt sinds 

1929 samen in de Jeruzalemkerk in de Baarsjes in Amsterdam-West. De gemeente bestaat uit 

ongeveer 250 actieve leden, waarvan een groot deel jongeren en jonge gezinnen.  

De Jeruzalemkerkgemeente wil een gemeenschap zijn rondom Jezus Christus die zich in al haar 

activiteiten richt op verdieping van de relaties met Hem en met elkaar; het maken van nieuwe 

leerlingen en de dienst aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God in de wereld en in het bijzonder 

in de Baarsjes en heel Amsterdam. Op basis van de woorden uit Johannes 20:21,22 leeft de 

Jeruzalemkerk met de volgende missie: ‘De Jeruzalemkerk wil met mensen uit ons netwerk en onze 

buurt samen de vrede van Jezus Christus ontdekken en beleven.’ 

De gemeente bezint zich voortdurend op zowel inhoudelijke als praktische zaken te midden van de 

dynamiek van de stad. Ze wil daarbij staan in de lijn van de gereformeerde traditie en belijdenis met 

verwerking van Bijbelse noties uit andere tradities, met name de evangelicale. De Jeruzalemkerk 

maakt deel uit van het partnerschap van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus. 

Het gemeenteleven krijgt concreet gestalte in diverse aandachtsvelden, namelijk 1) eredienst, 2) 

jeugd, 3) zorg, 4) gemeenteopbouw, 5) communicatie, 6) financiën & beheer, 7) diaconie,  8) 

VanBoven en 9) ‘Kerk in Westerwijk’. Deze aandachtsvelden functioneren onder de leiding van de 

kerkenraad. 

De erediensten op zondagmorgen vormen het brandpunt van de gemeente. Hierin heeft de 

verkondiging van de naam van Jezus Christus en het heil dat in Hem te vinden is, een centrale plaats. 

De avondbijeenkomsten worden mede door gemeenteleden georganiseerd en hebben een 

dynamische invulling. Te denken valt aan filmavonden rondom een Bijbels thema, workshop 

meditatief Bijbellezen en zondagavondgesprekken met aansprekende personen.  

De kringen spelen een belangrijke rol in de gemeenteopbouw. Een groot gedeelte van de gemeente 

maakt hiervan deel uit. In veel kringen wordt er gewerkt met materiaal dat bij de preken in de 

eredienst ontwikkeld is. De kringen vervullen ook een belangrijke functie in de onderlinge pastorale 

zorg.   

VanBoven is sinds 2013 het podium van de gemeente om haar missionaire roeping in contact met de 

buurt gestalte te geven. Het programma VanBoven heeft in die eerste jaren een flinke ontwikkeling 

doorgemaakt en vraagt nu om een volgende stap in professionalisering, verdieping en relevantie. 

VanBoven heeft bijzonder bestaansrecht verworven, omdat het zich samen met mensen uit de buurt 

in haar activiteiten richt op zingeving. 

 

Kerk in Westerwijk is het tweede brandpunt van de Jeruzalemkerk en een pioniersplek van de PKA, 

waarbij samengewerkt wordt met de IZB. Kerk in Westerwijk komt voort uit het verlangen om vanuit 

de liefde van Christus dienstbaar te zijn aan de buurt en een nieuwe vorm van kerk-zijn te 

ontwikkelen die echt anders is dan de gemeenschap die samenkomt in de Jeruzalemkerk. Voor Kerk 

in Westerwijk is een missionair werker aangesteld. 



 

 

 

 

Werkzaamheden 
In de Jeruzalemkerk is door een parttime aanstelling van ds. Bas van der Graaf en een uitbreiding van 

de geografische wijk een vacature ontstaan voor een predikant (m/v) van 0,75 fte voor de periode 

tot 1 januari 2018. Ds. Bas van der Graaf heeft per 1 januari van dit jaar voor 0,5 fte een functie 

aangenomen als pionier-project-begeleider binnen de PKA.  

Van de kandidaat worden de volgende werkzaamheden verwacht: 

- De kandidaat leidt ten minste een keer per maand de eredienst.  

- De kandidaat coördineert het pastoraat en participeert waar nodig in de uitvoering hiervan. 

- De kandidaat geeft sturing aan activiteiten in het kader van gemeenteopbouw en heeft een 

verbindende rol in de activiteiten in de gemeente en de mensen met hun gaven en talenten.   

- De kandidaat draagt bij aan de voortdurende visievorming van VanBoven en is de drijvende 

kracht in de realisatie hiervan, met de gemeente en in de buurt. De kandidaat is hierin een 

verbindende factor vanwege diens betrokkenheid bij de diverse activiteiten.  

- De kandidaat is zichtbaar in de gemeente.  

De belangrijkste aandachtsvelden voor de kandidaat zijn dus 

- de zondagse eredienst,  

- pastorale zorg, zowel binnen de kringen als daarbuiten 

- gemeenteopbouw en  

- VanBoven.  

Kandidaat 
- De kandidaat werkt vanuit een levende relatie met God door het offer van Jezus Christus.  

- De kandidaat wil zich van harte inzetten voor het vormgeven van de missie.  

- De kandidaat ziet 'kerk-zijn-in-Amsterdam' als een roeping en heeft een actieve 

betrokkenheid bij de ontwikkeling van de PKA. 

- De kandidaat kan op vernieuwende en verrassende manier de kern van het evangelie 

brengen.  

- De kandidaat heeft hart voor de gemeenschap.  

- De inbreng van gemeenteleden maakt de kandidaat enthousiast en spoort hem/haar aan er 

iets van betekenis mee te doen.  

- De kandidaat is in staat het geheel van gemeenteactiviteiten te overzien en heeft een 

aanjagende rol.  

- De kandidaat heeft samenbindend vermogen en maakt makkelijk contact, zowel met 

gemeenteleden als buurtbewoners.  


