Vacature kerkelijk werker (m/v) 25uur/week (0.7fte)
De Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk (Zuid-Holland) is op zoek naar een kerkelijk
werker voor invulling van pastoraat, geloofstoerusting (0.5fte) en diaconale taken (0.2fte).
Wie zoeken wij?
Meer concreet gezegd zoeken we een kerkelijk werker, die;
• op een creatieve manier invulling kan geven aan kerk zijn in deze tijd. Die actief aan de
slag wil met thema’s als Dorpskerkenbeweging, zorgzame kerk en groene kerk.
• wil investeren in het opzetten van een netwerk in de buurt/het dorp, vorm geven aan het
kerk zijn in het dorp.
• contacten kan onderhouden met andere kerkelijke gemeenschappen.
• bereid is, na verkregen bevoegdheid, een aantal malen per jaar voor te gaan in een
zondagse dienst (apart vergoed conform regeling preekbeurtvergoeding van de PKN),
daarnaast wil meewerken of voorgaan in bijzondere diensten.
• goed kan functioneren in een team van vrijwilligers, mensen kan motiveren en coachen
als dit nodig is.
• pastorale taken zelfstandig kan oppakken, maar ook anderen kan toerusten en begeleiden
bij het vervullen van een pastorale taak.
• affiniteit heeft met ouderen en daarnaast een accent legt bij de leeftijdsgroep tot 45 jaar.
• beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en goed overweg kan met
moderne communicatiemiddelen en media.
Daarnaast verwachten wij van de nieuwe kerkelijk werker dat hij/zij:
• een door de PKN erkende HBO-opleiding theologie heeft voltooid.
• aanvullende homiletische en liturgische vorming heeft gevolgd of bereid is deze te
volgen.
• een belijdend en meelevend lid is van een Protestantse gemeente.
• binnen redelijke afstand van onze gemeente woont.
• staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers
in de Protestantse Kerk in Nederland.
• geen bezwaar heeft tegen het aanvragen van een VOG conform de eisen van de PKN.
Wij bieden:
•
•
•

een dienstverband van 0,5 fte, aangevuld met 0,2 fte vanuit een diakonaal project.
een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging. U zult in de bediening worden
bevestigd.
salaris zal afhankelijk van kennis en ervaring ongeveer schaal 9 zijn, arbeidsvoorwaarden
conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Schets van de gemeente
We zijn een meelevende warme gemeente, omkijken naar elkaar is onze kracht. In de afgelopen
jaren zijn wij het oog op God niet verloren, maar veel geloofsverdiepende activiteiten zijn
afgenomen. Met een nieuwe beroepskracht willen wij gestalte geven aan het kerk zijn voor de
buurt, het dorp. Maar ook weer nieuwe geloofsverdiepende activiteiten opzetten binnen onze
gemeente. Met elkaar willen wij graag de schouders eronder zetten om de gemeente weer op te
laten bloeien. Momenteel is de gemeente vacant.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij :
Dhr. J. Bastemeijer, scriba a.i.
Koningin Wilhelminalaan 20
3201 CJ Spijkenisse
Tel. 0181-697841
J.Bastemeijer@tudelft.nl
Reacties worden verwacht voor 1 mei 2021.
Demografische en geografische omstandigheden
De Protestantse gemeente Hekelingen-Maaswijk heeft een werkgebied dat het dorp Hekelingen en
de wijk Maaswijk van de naastgelegen stad Spijkenisse omvat, zowel Hekelingen als Spijkenisse
zijn onderdeel van de gemeente Nissewaard. Onze leden komen uit het dorp en de stad. Ondanks
deze geografische spreiding heerst er binnen de gemeente een sterke verbondenheid, omzien naar
elkaar kenmerkt onze gemeente. Op dit moment telt de gemeente bijna 300 leden waarvan ca. 60%
boven de leeftijd van 60 jaar is.
Het dorp Hekelingen telt ongeveer 1.450 inwoners, ca. 80% is jonger dan 65 jaar. De naastgelegen
gemeente Spijkenisse telt ruim 72.000 inwoners en biedt vele faciliteiten (winkels, theater, metro).
Beide gemeenten liggen tussen de stad Rotterdam, het industriegebied Europoort en de polders op
het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.

