Vacature kerkelijk werker Maassluis (16 uur)
De Protestantse Gemeente Maassluis is op zoek naar een inspirerende en toegankelijke kerkelijk
werker.
De Protestantse Gemeente Maassluis bestaat uit drie wijkgemeenten. Door het vertrek van een
predikant zijn we voor de wijkgemeenten iona en Koningshof op zoek naar een kerkelijk werker die
het pastoraat en de activiteiten binnen deze wijkgemeenten helpt te continueren, in samenwerking
met de predikanten en vrijwilligers.

Wat zijn je belangrijkste taken als kerkelijk werker?
Je wordt verantwoordelijk voor het pastoraat binnen een eigen wijk. Je bent zichtbaar voor zowel
jonge als oudere gemeenteleden en verbindt kerk en gezin. Naast het bezoeken van gemeenteleden
heb je een aantal keer per jaar een aandeel en/of ga je voor in de zondagse eredienst in
samenwerking en overleg met de predikant. Je sluit aan bij bestaande overleggen en activiteiten,
maar hebt ook eigen ideeën over de toekomst van het pastoraat. Samen met je collega’s en
vrijwilligers bouw je mee aan onze gastvrije gemeenten en leg je (nieuwe) contacten.
Om een indruk van onze wijkgemeenten en van de verscheidenheid aan activiteiten te krijgen,
nodigen wij je uit om een kijkje te nemen op onze websites www.pknmaassluis.nl en
www.jeugdwerkpknmaassluis.nl.
De kerkelijk werker die wij zoeken:
− inspireert anderen vanuit een persoonlijk doorleefd geloof
− is doelgericht, proactief en creatief
− is toegankelijk, betrokken en verbindend
− is een netwerker en een teamspeler
− is flexibel in tijd en beschikbaarheid
− beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is bereid constructief samen te werken
met predikanten, met ambtsdragers en andere betrokken vrijwilligers
− is inhoudelijk goed onderlegd en functioneert op HBO werk- en denkniveau
− bouwt aan duurzame pastorale structuren binnen de gemeenschap
− staat ingeschreven (of is bereid zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de
Protestantse Kerk in Nederland
Wat hebben wij jou te bieden:
− een uitdagende kerkelijke werkplek
− een team van professionals om nauw mee samen te werken
− een grote groep vrijwilligers inclusief een aantal uitvaartpastores
− een prachtig historisch stadje aan de Waterweg
− een jaarcontract tot max. 16 uur per week met uitzicht op verlenging
− arbeidsvoorwaarden en salariëring conform regeling kerkelijk werkers in de PKN.
Informatie
Voor meer informatie kan je op werkdagen contact opnemen tussen 19.30 en 21.00 uur met Gert-Jan
Luimes (06-50574695) of met Peter Vellekoop ( 06-25061968).
Gewenste startdatum is in onderling overleg.
Reageren
Je kunt je motivatie en CV tot en met 8 juli a.s. per email sturen naar scriba.iona@pknmaassluis.nl.

