Vacature
Voor onze Hervormde Gemeente in Aalburg zoeken wij per 1 januari 2022
een

Kerkelijk werker 0,2 FTE
die inspirerend en betrokken is en samen met de fulltime predikant een
actieve bijdrage levert aan de samenhang van de gemeente met de
nadruk op het pastorale werk.
Wie zoeken wij
U bent zelfstandig, sociaal en actief betrokken bij de gemeente, met
diepgang en een luisterend oor voor persoonlijke (geloofs-)vragen en in
staat zo nodig handvatten te bieden ter ondersteuning.
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Belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland;
Vanuit een persoonlijke Christelijke geloofsbeleving leeft en goed
kan luisteren en van daaruit mensen weet te inspireren en te
ondersteunen;
Gemakkelijk is in de omgang met mensen;
Samen met de predikant, de wijkouderlingen en de
bezoekvrijwilligers actief en initiatiefrijk invulling geeft aan het
pastoraat binnen de gemeente
Enthousiast is en dit weet over te brengen op anderen;
Zich betrokken weet bij en actief deelneemt aan onze kerkelijke
gemeente;
Staat ingeschreven (of bereid bent zich in te schrijven) in het
register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland.
U heeft minimaal een door de PKN erkende HBO-opleiding
Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of theologie voltooid;
U heeft affiniteit met pastoraat, ervaring is een pre;
U staat open voor en heeft nieuwe ideeën omtrent pastoraat;
Preekbevoegdheid is een pré.

Uw belangrijkste taken
•

•
•

Het bieden van pastorale zorg door middel van bezoekwerk en
crisispastoraat in samenwerking met de predikant;
Als eerste gaat de aandacht hierbij uit naar de ouderen in de
gemeente, maar ook bezoekwerk bij gezinnen en jongeren komt aan
de orde.
Het leiden van rouwdiensten;
Beschikbaarheid voor activiteiten in de gemeente, zo nodig ook in
de avonduren bijv. voor catechese; met name betrokkenheid op het
IZB-Focustraject is hierbij gewenst.

•

Deelname aan relevante overlegstructuren in overleg met de
predikant.

Wie zijn wij
Onze gemeente is geworteld in de gereformeerde traditie. Die traditie
bepaalt voor een groot gedeelte de kleur en de identiteit van onze
gemeente.
Belangrijk in de gereformeerde traditie zijn, naast het belijden van het
geloof (zoals in de vroege kerk en de Reformatie), de nadruk op
persoonlijk geloof en bekering, Bijbellezen en gebed, huisgodsdienst, het
gebruik en de viering van de sacramenten en de invulling van de ambten.
Op zondagmorgen komen er gemiddeld 450 mensen naar de dienst. Gelet
op de leeftijdsopbouw zien we veel gezinnen met (jonge) kinderen, veel
tieners en jongvolwassenen naast een behoorlijke groep ouderen.
Ook wat betreft geloofsbeleving en het vormgeven van het geloof zijn we
een brede gemeente. Gemeenteleden voelen zich soms meer thuis bij de
klassieke vormen van eredienst en gemeente-zijn, terwijl anderen meer
worden aangesproken door andere, bijvoorbeeld meer evangelische
vormen. In onze diensten zitten vaak elementen en vormen uit
verschillende tradities verwerkt.
In onze brede gemeente hopen we elkaar te vinden in het verlangen om
God te dienen.
Wat bieden wij
•
•
•

•

Een betrokken gemeente en een pastoraal team (predikant,
wijkouderlingen en bezoekvrijwilligers) om mee samen te werken;
Een dienstverband van 0,2 FTE (maximaal 8 uur per week);
Een aanstelling voor twee jaar met uitzicht op verlenging en
uitbreiding,
zie hiervoor ook onderstaande aanvulling;
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse
Kerk in Nederland.

Aanvulling
Met ingang van september 2021 gaan we als de gemeente deelnemen aan
het IZB-Focus-traject. Onder leiding van een Focus-projectteam hopen we
persoonlijk en als gemeente meer nadruk te leggen op de vragen: wie is
Jezus voor mij? en hoe brengen we dit persoonlijk en als gemeente in de
praktijk naar de mensen binnen, maar ook buiten de kerk? Hoe zijn we
gemeente door-de-weeks?

Dit traject loopt tot eind 2023 en wordt vanuit de IZB ondersteund door
een trajectbegeleider voor één dag per week.
We verlangen er naar om zo met Gods hulp en onder de leiding van Zijn
Geest als gemeente onze missionaire roeping te mogen vervullen.
Na dit Focus-traject is er ruimte voor uitbreiding van het dienstverband
van kerkelijk werker van 8 naar 16 uur per week.
Deze extra 8 uren zijn met name bedoeld voor gemeente-opbouw. Om zo
tot hulp en ondersteuning te zijn voor het jeugdwerk, evangelisatiewerk
en voor vorming en toerusting van de gemeente.
Sollicitatie
Hebben wij uw interesse gewekt, stuur dan uw motivatiebrief met cv naar
ouderling-kerkrentmeester Arnout van Holten, arnoutvh@hotmail.com.
Ook voor vragen over de procedure kunt u Arnout benaderen.
Wij ontvangen uw reactie graag voor 10 december 2021. De eerste
gespreksronde vindt plaats in week 50, de week van 13 december. Op de
website van de kerk, www.hervormdaalburg.nl vindt u meer informatie
over wie wij zijn.

