Vacature kerkelijk werker (m/v) Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek (24 uur
p/week)
De protestantse gemeente Heerjansdam/Kijfhoek te Heerjansdam zoekt met ingang van 1
juli 2018 of waar mogelijk eerder een kerkelijk werker Pastoraat voor 24 uur per week.
Wij zijn een veelkleurige gemeente, die in 2008 is voortgekomen uit de fusie van de
plaatselijke Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk. We willen een kerk zijn voor iedereen:
zichtbaar in de samenleving.
Onze gemeente telt ca. 1300 leden. Er is een fulltime predikant en er zijn veel enthousiaste
vrijwilligers actief om diverse activiteiten voor jongeren en ouderen te ondersteunen. Wij
maken afwisselend gebruik van de 3 kerken binnen onze gemeente. Onze kerkenraad werkt
met een taakgroepenmodel.
Met betrekking tot de invulling van deze vacature zijn de volgende punten van belang:
 U bent gemeentebreed inzetbaar, waarbij er in het bijzonder aandacht uitgaat naar de
ouderen van de gemeente;
 U gaat deel uitmaken van de Taakgroep Pastoraat;
 Wij verwachten een collegiale samenwerking met de predikant en de Taakgroep
Pastoraat.
Wij zoeken iemand die:
 Ervaring heeft met pastoraal werk;
 Een afgeronde HBO- opleiding theologie heeft;
 Belijdend lid van de PKN is, met inschrijving in het register van kerkelijk werkers;
 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Tot de werkzaamheden behoren:
 Pastoraat in algemene zin;
 Crisispastoraat;
 Catechese verzorgen op de basisschool;
 Stervensbegeleiding;
 Begrafenissen, crematies leiden, nazorg;
 Deelnemen aan diverse activiteiten.
Wij bieden:
 Een dienstverband van 24 uur per week, flexibel in te vullen;
 Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging;
 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland;
 Een goede samenwerking met predikant en Taakgroep Pastoraat;
 Een prettige werkomgeving met veel actieve en enthousiaste vrijwilligers.
Contact:
Reacties kunnen worden ingezonden naar scriba@kerkheerjansdam.nl of naar:
Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek
T.a.v. Scriba mw. L. Schop
Postbus 92
2995 ZJ Heerjansdam
Mocht u vragen hebben, of op zoek zijn naar informatie, dan kunt u onze website
www.kerkheerjansdam.nl raadplegen of contact opnemen met de voorzitter van de
kerkenraad Carlo Tholenaars, telefoon: 06-53378084.
We zien uw sollicitatie voorzien van motivatie en C.V. graag uiterlijk op 22 mei 2018
tegemoet.

