Advertentie Vacature Kerkelijk werker (0.5 fte)
Protestantse gemeente te Enkhuizen
De Protestantse gemeente te Enkhuizen (PGE) is een levendige gemeente van zo’n
1200 leden in een schitterend gelegen stadje aan het IJsselmeer, met goede
verbindingen, een prettig woon- en leefklimaat en veel attractieve voorzieningen,
jachthavens en musea.
In en om onze prachtige historische Zuiderkerk zijn vele vrijwilligers actief. Er is een
verscheidenheid aan kerkdiensten en we zijn sterk op diaconaal gebied. U kunt een
goede indruk krijgen als u onze website bezoekt: www.pgenkhuizen.nl
Tot 1 mei a.s. heeft onze gemeente 2 predikanten, daarna willen we verder met één
predikant en een parttime kerkelijk werker.
De PGE zoekt een kerkelijk werker (m/v):
Doel van de functie:
-

Het pastoraat aan ouderen, m.n. in de (vier) verzorgingshuizen

-

Met de gemeente en in de pastoraatsgroep zoeken naar eigentijdse vormen
van pastoraat

-

Het meedenken over gemeentebrede vraagstukken zoals eenzaamheid

Van de kerkelijk werker verwachten wij:
-

Een afgeronde Hbo-opleiding Theologie met (bij voorkeur) profiel pastoraat

-

dat zij/hij ingeschreven staat in het Register Kerkelijke Werkers van de PKN

-

zelfstandig te kunnen werken in goede samenwerking en overleg met de
predikant en anderen

-

veel affiniteit met ouderenpastoraat en bereidheid voor te gaan in
uitvaartdiensten

-

uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden,

-

een open houding en geloof van waaruit het gesprek mogelijk is, ook in
moeilijke kwesties rond het levenseinde

-

een sterk pastorale instelling en de gave groepen, zoals jong en oud, te
verbinden

Wij bieden:
-

een dienstverband van 0.5 fte (18 uur per week) voor de duur van 1 jaar met
de intentie tot verlenging

-

salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in
Nederland

-

een prettige werkomgeving met veel actieve vrijwilligers

Contact:
-

Reacties kunnen uiterlijk 10 januari 2018 gezonden worden aan
kerkenraad@pgenkhuizen.nl

-

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ds Henk Haandrikman, tel.
0228-527772 of via kerkenraad@pgenkhuizen.nl

-

Zie ook onze website: www. pgenkhuizen.nl

