Kerkelijk bureau : Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
Tel. 0543 473250
Website : www.kerkvenster.nl

Sollicitatie oproep
De Protestantse Gemeente Aalten zoekt een

Kerkelijk werker, m/v, 0.6 fte
Deze kerkelijk werker komt te werken in één van de pastorale wijken in de gemeente en werkt
samen met een predikant, elk met een eigen werkgebied binnen de wijk.
Voor de functiewensen verwijzen wij u naar de profielschets.
Op de website www.kerkvenster.nl vindt u uitvoerige informatie over de Protestantse
Gemeente Aalten.
Belangstellenden die zich herkennen in de profielschets en het als een uitdaging zien om op
parttime basis te werken in onze gemeente vragen wij schriftelijk te solliciteren.
Uw sollicitatie kunt u, per mail, tot 15 april 2020 richten aan:
Protestantse Gemeente Aalten
t.a.v. Jan-Willem Duenk
vacature@kerkvenster.nl

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact op nemen met
Jan Hordijk (0543-475719)

Profielschets kerkelijk werker
De Protestantse Gemeente Aalten is een gemeente van Christus, waarin ruimte is voor
verschillende vormen van geloofsbeleving, en die toch een eenheid vormt. Samen willen
we in ons dorp het verhaal van Gods liefde doorgeven, aan anderen en aan elkaar. Er is
in onze gemeente ruime aandacht voor kinderen, jongeren en de middengroepen.
Tegelijk is er ook veel aandacht voor de oudere generaties die onze gemeenschap
hebben opgebouwd.
Met het oog op het pastoraat is onze gemeente ingedeeld in pastorale wijken.
Wij zoeken een kerkelijk werker, m/v, 0.6 fte.
De kerkelijk werker:
•

dient vanuit een persoonlijk geloof, samen met de predikant en de
bezoekmedewerkers op een daadkrachtige en stimulerende wijze gestalte te geven
aan het pastoraat in de wijk.

•

verleent pastorale zorg aan wijkleden. Naast vraaggericht pastoraat signaleert hij/zij
ook de behoefte aan pastorale ondersteuning en neemt zelf initiatieven daartoe.

•

heeft ervaring en affiniteit met individueel pastoraat, ook in ernstige situaties en
nazorgpastoraat. Dient o.a. op betrokken wijze uitvaart(dienst)en te kunnen
begeleiden en te verzorgen.

•

moet om kunnen gaan met verschillende vormen van geloofsbeleving.

•

maakt deel uit van het pastoraal wijkteam en onderhoudt goede contacten met de
bezoekmedewerkers (sectieoverleg).

•

heeft een theologische opleiding, minimaal HBO niveau.

•

beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden.

•

is belijdend lid van de Protestantse Kerk Nederland.

Aalten, maart 2020

