Kerkelijk werker (m/v)
Met focus op jeugdwerk (0,4 ft)
De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een KERKELIJK WERKER met focus op het jeugdwerk
(14 uur).
Profiel van de gemeente
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. We laten ons daarbij inspireren door het beeld van een ‘stad op een berg’.
Onze wijkgemeente is een veelkleurige en actieve geloofsgemeenschap. Zij telt ongeveer 2700 leden, waaronder
veel gezinnen met kinderen en jongeren. Onze wens is dat zowel jong als oud zich welkom voelt. De kerkenraad
heeft de wens uitgesproken meer tijd vrij te maken voor jeugd en gezinnen. Daarom zoeken we voor 14 uur per
week een kerkelijk werker die aan de slag wil gaan met deze groep.
In de gemeente kom je als kerkelijk werker in een team van twee predikanten en een muzikaal medewerker, die in
het werk eigen accenten leggen. Een van de predikanten heeft net als jij een speciale focus voor de 45-groep.
Als kerkelijk werker:
 zet je je in voor sterk jeugdwerk in de gemeente;
 motiveer en ondersteun je jeugdleiders;
 neem je initiatief om de jeugd, jongeren en hun ouders meer te betrekken bij de gemeente;
 denk je mee met de predikant over het opzetten van jeugdpastoraat.
Wij vragen dat je:
 kerkelijk betrokken bent in/met de protestantse Kerk in Nederland;
 een relevante opleiding hebt en/of bewezen werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk;
 beschikt over een HBO denk- en werkniveau;
 een enthousiaste en verbindende persoonlijkheid hebt;
 bereid bent om op onregelmatige tijden te werken (’s avond en in de weekenden) en woont op een redelijke
reisafstand van Hoogeveen.
Wij bieden:
 een dienstverband van 14 uren met een aanstelling voor de periode van twee jaar;
 salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland, schaal 8;
 een (gedeelde) werkruimte in het kerkgebouw de Vredehorst;
 goede samenwerking met enthousiaste groep jeugd, vrijwilligers en predikanten;
 ondersteuning in woord, daad en gebed.
Je motivatiebrief, voorzien van CV, kun je tot 15 november 2022 richten aan de scriba mw. Gretha van Mulligen,
via: scriba@pwgdeweide.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Marijn van Rijswijk 06 52476289 of ds. Jacoline
Batenburg 06 34037145.

