Jongerenwerker (m/v)
De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een JONGERENWERKER (16 uur, tijdelijke functie)
De visie van de protestantse wijkgemeente de Weide wordt samengevat in de woorden: Dichtbij God, elkaar en
de wereld. Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap. Zo willen wij
zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’.
Onze wijkgemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die recent haar koers voor de komende jaren
uiteengezet heeft in een viertal beleidsthema’s:
1. Vertel uw zegeningen
2. Meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning
3. Zichtbaar in en voor de samenleving
4. Intergenerationele saamhorigheid versterken
In de afgelopen periode lag het accent op de eerste twee beleidsthema’s, de andere twee zullen voor de
komende jaren leidend zijn (voor meer informatie zie www.pwgdeweide.nl).
In de gemeente zetten we ons in voor/ hebben wij een bloeiend jeugdwerk. Onze wens is dat zowel jong als oud
zich welkom voelt. Op de zondagen wordt kindernevendienst gegeven aan de basisschoolkinderen en ongeveer
5 keer per jaar is er een viering die voor de jeugd van 12 jaar en ouder is. Naast de activiteiten rondom de
kerkdiensten wordt er meer georganiseerd voor de jeugd. Voor de basisschool kinderen is er een keer in de twee
weken club. Een van de speerpunten van deze clubs is het zichtbaar zijn in de wijk, we willen de kinderen op een
speelse manier in contact brengen met het geloof.
Voor de jeugd van 12 jaar en ouder is een keer in de twee weken op zondagavond club+. Op deze avonden
wordt het geloof door middel van spelvormen aangeboden. Met de wat oudere jeugd wordt gepraat over
onderwerpen die hen bezighoudt in het dagelijkse leven, op zo’n manier dat ze God in hun leven kunnen
ontdekken.
De wijkgemeente de Weide te Hoogeveen telt ongeveer 3000 leden, waaronder veel gezinnen met kinderen en
jongeren. Het team van pastores bestaat uit twee predikanten (2.0 fte), een kerkelijk werker voor het pastoraat
en muzikaal medewerker, die in het werk eigen accenten leggen. Eén predikant gaat van medio oktober 2021 tot
en met februari 2022 met zwangerschapsverlof. Daarom zoeken we voor die periode ter vervanging voor 16 uur
in de week een kerkelijk werker die affiniteit heeft met de jeugd om – na de vele online meetings - de jongeren
weer te betrekken bij de kerk.
Als jeugdwerker:
• Geef je instructie aan de leiding van club+, voorafgaande aan de club+ avonden en indien nodig ben je
aanwezig bij deze avonden. De 16+ avonden voorbereiden en deze avonden leiden;
• Denk je mee met de jeugdouderlingen en -diaken hoe we de jeugd op een vernieuwende manier actief
aanwezig krijgen binnen de gemeente;
• Motiveer en ondersteun je vrijwilligers;
• Denk je mee over de communicatie naar de jeugd;
• Begeleid je eventueel twee Kerk op Schootvieringen in de voorbereiding en uitvoering voor de doelgroep
kinderen 0-4 jaar met hun ouders.
Wij vragen van je dat je:
• belijdend en meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland;

•
•
•

een relevante opleiding hebt en/of bewezen werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk;
beschikt over een HBO denk- en werkniveau;
bereid bent om op onregelmatige tijden te werken (’s avonds en in de weekenden) en woont op een
redelijke reisafstand van Hoogeveen;

Wij bieden:
• een dienstverband van 16 uren met een aanstelling voor de periode van 8 maanden;
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland;
• een (gedeelde) werkruimte in het kerkgebouw de Vredehorst;
• een enthousiaste groep van jeugd en vrijwilligers om mee op te trekken in het werk.
• een gemeente en een kerkenraad die de jongerenwerker steunt in woord, daad en gebed.
Je motivatiebrief voorzien van CV, kun je tot en met 27 augustus 2021 richten aan de scriba mw. Gretha van
Mulligen, via: scriba@pwgdeweide.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: ds. Wim Loosman 0528-262612, Marijn van Rijswijk
(jeugdouderling) 06 52476289 of ds. Jacoline Batenburg 06 34037145.

