VACATURE KERKELIJK WERKER BUNSCHOTEN-SPAKENBURG,
wijk Blokhuiswetering.

De Gereformeerde Kerk Bunschoten-Spakenburg,
is een gemeente, die wil leven vanuit het geloof in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer en die
dat geloof ook graag wil delen met al onze leden en met ons dorp.
Wij willen leven vanuit de liefde van Christus, open en naar buiten gericht, voor en met elkaar gemeente zijn. Een
hele uitdaging om dit waar te maken, maar die uitdaging gaan we graag aan!
De volgende kernwaarden staan hierbij centraal:
1) Groeien in geloof
2) Betrokkenheid
3) Liefde, respect en ruimte
4) Naar buiten gericht
Onze levendige gemeente bestaat uit circa 3900 leden, verdeeld over drie wijken. Bij een volledige bezetting,
bestaat het pastoresteam uit vier predikanten (3,5 fte) en twee kerkelijk werkers (parttime). Vanwege het
emeritaat van een van de predikanten zoeken we per 1 december a.s. een kerkelijk werker die het pastoraat in
de wijk Blokhuiswetering (Bunschoten) op zich wil nemen. Daarbij zou hij/zij ook betrokken kunnen worden bij het
wijkwerk onder jonge gezinnen in een nieuwbouwwijk binnen de gemeente, waarbinnen we het pastoraat en de
onderlinge gemeenschap anders en directer proberen te organiseren.
Voor de vervulling van de predikantsvacature is het beroepingswerk in gang gezet.
We zoeken iemand
• die onze Heer Jezus Christus hartelijk liefheeft;
• met een afgeronde opleiding tot pastoraal werk (HBO) of soort gelijke studie;
• die ervaring heeft met gemeentepastoraat;
• liefde heeft voor de vaak heel verschillende mensen;
• een teamplayer;
• met belangstelling voor nieuwe vormen van pastoraat.
Wij bieden
• een uitdagende werkplek in een levendige, veelkleurige gemeente;
• een dienstverband van 20 uur per week voor in eerste instantie 6 maanden;
• arbeidsvoorwaarden volgens de regeling kerkelijk werkers van de PKN;
• een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met intentie tot verlenging of een overkomst voor
onbepaalde tijd.
Wilt u na het lezen van de vacature meer informatie? Neem dan contact op met onze voorzitter van de
kerkenraad; Jan van Triest (59janvantriest@gmail.com) of met de scriba; Menno Nagel (scribaat@gkbs.nl). Of
neem een kijkje op onze website, www.gkbs.nl. Bent u enthousiast geworden en wilt u op de vacature reageren?
Dan ontvangen wij uw motivatiebrief en cv uiterlijk op vrijdag 16 november a.s. via de mail (scribaat@gkbs.nl).
.

