De Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een

Kerkelijk werker voor
de Protestantse Gemeente te Nijmegen
die bijstand gaat verlenen in het pastoraat van onze gemeente,
voor een dienstverband van 0,5 fte voor de periode van twee jaar.
Mobiliteitspool
De Protestantse Kerk in Nederland telt zo’n 1,85 miljoen leden in ruim zestienhonderd plaatselijke
gemeenten. Zij heeft een Dienstenorganisatie met een landelijk kantoor in Utrecht. De primaire taak
van de Dienstenorganisatie is de ondersteuning van kerk en gemeenten. De Dienstenorganisatie
bestaat uit drie inhoudelijke en twee ondersteunende clusters.
De Mobiliteitspool is een onderdeel van cluster Kerk en Werk Kerk. Vanuit de Mobiliteitspool worden
medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, kerkelijk
werkers, interim predikanten en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve
van specifieke werkzaamheden.
De vorming van de Mobiliteitspool is een initiatief dat voortvloeit uit de Visienota van de kerk De
hartslag van het leven. Daarin wordt het verlangen verwoord om nieuwe zin te geven aan het kerk-zijn
en daarvoor nieuwe wegen te zoeken.
Protestantse Gemeente te Nijmegen
De Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN) is een ‘veelkleurige’ stadsgemeente, ingedeeld in drie
geografische secties en verenigd rondom drie kerken.
Ons visitekaartje:
Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft
meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te
brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen
verantwoordelijkheid.
Zie http://www.pkn-nijmegen.nl
Wij zoeken een inspirerende man of vrouw die:
● de dienstdoende predikant en de interim predikant bijstaat in het pastoraat in brede zin
(doelgroepen, activiteiten en crisispastoraat);
● op geregelde tijden in erediensten op de drie vierplekken voorgaat;
● pastorale teams van gemeenteleden en buurtcontactgroepen begeleidt en stimuleert, in
afstemming met de dienstdoende predikanten;
● doordeweekse activiteiten begeleidt, samen met vrijwilligers.
Wij wensen van onze nieuwe kerkelijk werker:
● een afgeronde opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en inschrijving in het register voor
kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk;
● scholing voor het preekconsent of bereidheid dit te volgen;
● flexibiliteit in tijdsbesteding;
● een verbindende en samenbindende instelling;
● gericht op samenwerking met de dienstdoende predikant en de interim-predikant;
● ervaring met gemeenteopbouw- en groepswerk;
● die openstaat voor of ervaring heeft met oecumenische samenwerkingsverbanden;

●
●

inlevingsvermogen heeft van zowel oudere als jongere gemeenteleden;
bij voorkeur wonend in de wijde omgeving van Nijmegen.

Het gaat om een aanstelling van twee jaar via de Mobiliteitspool, waarbij de kerkelijk werker in dienst
komt van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba van de Kerkenraad, dhr. Gerbrand Hoek,
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl
Of u kunt contact opnemen met Nelleke Drop, Begeleider in het team Mobiliteit tel. 06 - 1590 8551 /
n.drop@protestantsekerk.nl of Jelmer Voet, P&O-adviseur, tel. 030 - 8801676 /
j.voet@protestantsekerk.nl
Reageren
Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met 12 juni a.s. per e-mail worden gestuurd naar
vacatures@protestantsekerk.nl o.v.v. vacaturenummer 2018-020, t.a.v. Jelmer Voet, P&O-services.

