Vacature kerkelijk werker (M/V) – 0,5 fte
Protestantse wijkgemeente Slinge
(Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid)

Protestantse wijkgemeente
Slinge
Pendrecht en Heijplaat zijn
wijken van Rotterdam-Zuid met
ruim 12.000 inwoners.
In Pendrecht staat de Open
Hofkerk die een thuis biedt aan
een deel van de Protestantse
wijkgemeente Slinge. De
Credokerk bedient de inwoners
van Zuidwijk.
De Open Hofkerk is een open,
oecumenische gemeenschap,
met oog en zorg voor ouderen.
Onder andere door
samenwerking met pioniersplek
Seinpost Slinge willen we met
het evangelie naar buiten
treden.

Heb je hart voor ouderen? Kun jij op zelfstandige wijze je weg gaan in
een gemeenschap, waarin allerlei zaken op je weg kunnen komen?
Zie je er naar uit om in teamverband te werken? Durf je
verantwoordelijkheid te dragen voor de verbinding tussen de oudere
gemeenschap en de pioniersplek? Dan ben jij misschien wel de
persoon die we zoeken!
Wat verwachten wij van jou?
- Je weet je door God geroepen tot dit werk
- Je bent belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland òf
respecteert waar de Protestantse Kerk in Nederland voor staat
- Je hebt ervaring met ouderenpastoraat (ca 11 uur per week bestaat
uit pastoraat, voornamelijk onder ouderen)
- Je hebt affiniteit met missionair werk
- Je bent bekwaam in het begeleiden van veranderingsprocessen
- Je kunt en wilt voorgaan in erediensten (1x per maand)

Op Zuid werken wij nauw
samen met wijkgemeente
Vredeskerk-Breepleinkerk.

- Je hebt het empathisch vermogen om met mensen vanuit
verschillende geloofsachtergronden en culturen te communiceren

Solliciteren

- Je bent bereid om ‘flexibel’ te werken, wat omstandigheden en
uren betreft

Nadere informatie is te
verkrijgen bij Grieta Stravers.
Ben je enthousiast, dan nodigen
we je uit om te reageren. Je
brief (met motivatie en cv) kun
je tot 17 november 2018
opsturen.
Contact
Grieta Stravers
p/a Scherpenhoek 5,
3086 EH Rotterdam
scribawijkgemeenteslinge
@gmail.com
www.wijkgemeenteslinge.nl
http://seinpostslinge.nl

Wat bieden wij?
- Een werkplek voor 18 uur per week (voor minimaal één jaar)
- Ondersteuning door een team van pastores
- Vergoeding overeenkomstig de ‘Salarisregeling’ behorend bij de
arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk werker PKN

