Vacature seniorenpastor v/m Protestantse gemeente
Harderwijk (0,75 FTE / 27 uur)
De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) is een veelkleurige Protestantse Gemeente.
De PGH heeft een grote verscheidenheid aan diensten te bieden: van vertrouwde
Erediensten tot vernieuwende Fonteindiensten, van verstilde Taizéviering tot
Cantatedienst en zelfs een inspirerende Top2000-dienst. Er is ruimte voor gebed,
meditatie, creativiteit en muziek. Met elkaar willen we onze Protestantse Gemeente
verder uitbouwen tot een levendige, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschap
midden in onze mooie stad.
Al deze activiteiten, worden verricht vanuit twee kerken: De Plantagekerk en Kerkelijk
Centrum De Regenboog. In beide kerkgebouwen heerst ook doordeweeks een grote
bedrijvigheid van vergaderingen, praatgroepen, oefengroepen en ook zijn er eigen plekjes
voor de jeugd.
WAT ZOEKEN WIJ:
Wegens pensionering van één van onze seniorenpastores ontstaat er een vacature voor een
seniorenpastor met ingang van 1 januari 2019.
Wij zoeken een:
− Seniorenpastor met levenservaring v/m
− Met afgeronde opleiding tot Kerkelijk Werker (HBO Pastorale variant) en
geregistreerd in het register van kerkelijk werkers
− Meelevend lid van de Protestantse Kerk Nederland
Die ervaring heeft met:
− Individueel pastoraat en groepspastoraat
− Het leiden van uitvaarten
− Voorgaan in diensten
− Verschillen in geloofsbeleving
In onze gemeente wordt in teamverband gewerkt.
We zoeken dan ook een teamspeler met hart voor ouderen.
De aanstelling is voor 0,75 fte / 27 uur per week voor de periode van één jaar, met
uitzicht op een vaste aanstelling. De aanstelling vindt plaats op grond van het bepaalde in
de generale regeling kerkelijke medewerkers van de PKN en de daarbij behorende
uitvoeringsbepalingen. De functie wordt ingeschaald in salarisschaal 8 van de
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
Ons beleidsplan seniorenpastoraat wordt u op aanvraag toegestuurd, tevens vindt u deze
op onze website www.pgharderwijk.nl.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij mevr. G. van Dijk, seniorenpastor, telefoonnr.:
0341-356640, e-mail: g.vandijk@pgharderwijk.nl.
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk zondag 11 december per e-mail richten aan de heer E.
Kootstra, kerkrentmeester, e-mail: d.e.kootstra@solcon.nl.

