
 

De Emmakerk in dienst en maatschappij. 
 
De Emmakerk maakt deel uit van de Verenigde Protestantse gemeente op Curaçao. Deze 
gemeente is ontstaan vanuit een fusie tussen de Gereformeerde-, Hervormde- en Methodisten 
kerk. We staan in de oude traditie van de algemene Christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus 
Heer en verlosser is.  
 
We zijn een Protestantse kerk, met de focus op genade, geloof, glorie aan God, geschrift en 
Christus alleen. We weten ons gedragen door de kracht van de Heilige Geest en willen de 
boodschap van de Bijbel met elkaar delen en uitdragen in woord en daad. We willen een 
eigentijdse en bijbelgetrouwe gemeente zijn die leeft in navolging van Jezus Christus, tot eer van 
God de Vader. 
 
Binnen de Protestantse stromingen, past de Emmakerk het beste in de beschrijving “midden-
orthodox” met evangelische invloeden. In navolging hiervan is de preek geheel en alleen 
geïnspireerd door de Bijbel en is inspirerend, duidelijk en van toepassing op het hedendaagse 
leven op Curaçao in de dialoogvorm. Vooral met jongeren stimuleren wij interactie tijdens de 
dienst. 
 
We zingen graag een mix van opwekkingsliederen, liedboek en Johannes de Heer. Ook zingen we 
graag enkele Papiamentstalig liederen. We leggen de nadruk op de verscheidenheid in 
geloofsbeleving en willen alle mensen in staat stellen God te ontmoeten en te aanbidden. 
Iedereen is bij ons welkom. We willen maatschappelijk en sociaal betrokken en bewogen zijn. We 
geven graag bijzondere aandacht aan de jeugd en de kinderen.  

 

Profiel predikant 
Van de predikant wordt verwacht dat hij of zij de Bijbel op een inspirerende, duidelijk en concrete 
manier zal uitleggen in de kerkdiensten, aan groepen en individuen waarbij de Here Jezus 
centraal staat. Dit komt tot uiting in de persoonlijke relatie van de predikant met God drie-enig. 
 
De competenties van de predikant dienen de volgende te zijn:  

▪ Goede communicatieve en ruime sociaalvaardig vaardigheden; voor eenieder een 
vertrouwelijke gesprekspartner - ongeacht ieders achtergrond. 

▪ Aanpassingsvermogen wat betreft de Curaçaose cultuur 
▪ Affiniteit en compassie met jongeren en ouderen  
▪ Empathisch vermogen en een gezonde dosis humor  
▪ Stimulerend en inspirerend vermogen in het medemenselijke aspect van de gemeente in 

haar rol in de maatschappij en de wereld - in gebeden en zo mogelijk in daden.  
▪ Verbindend vermogen in relatie met andere christenen, kerkleden en de wijkkerkenraad 
▪ Bereidheid voor het oppakken van dagelijkse kerntaken in en voor de gemeente. 

 


