Profiel van een kerkelijk werker/werkster voor 20 uur
in de wijkgemeente Ambacht-Oost
van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Het profiel van de aan te trekken kerkelijk werker in de wijkgemeente AmbachtOost is kort samengevat in de advertentietekst, die geplaatst wordt op:
• de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/vacatures,
• de website van de wijkgemeente: www.ambacht-oost.nl , hier is ook de
uitgebreidere profielschets te vinden.
• de facebookpagina van de Bethelkerk: www.facebook.com/BethelkerkVld/
• de website en facebookpagina: www.reliwerk.nl
• de facebookpagina predikanten&pastores:
www.facebook.com/groups/predikantenenpastores/
De Protestantse Gemeente te Vlaardingen zoekt per 1 juni 2019 voor de
wijkgemeente Ambacht-Oost een kerkelijk werker/werkster, aan wie de kerkenraad
een deel van de pastorale arbeid met een gerust hart kan toevertrouwen.
Wij bieden werk in een grote dynamische wijk waarin alle leeftijden
vertegenwoordigd zijn.
Hij/zij:
• heeft een warm hart voor iedereen die op haar/zijn weg komt;
• staat met twee benen in de realiteit van het leven en kan zich goed verplaatsen
in situaties waarin mensen verzeild raken;
• kan zelfstandig werken;
• heeft een flexibele instelling;
• weet zich betrokken bij de kerkelijke gemeente en in het bijzonder de
wijkgemeente.
• is bereid van harte samen te werken met de predikant, met ambtsdragers en
andere vrijwilligers.
Opleiding en ervaring
• heeft aantoonbare ervaring in soortgelijk werk;
• heeft minstens een door de PKN erkende HBO opleiding theologie voltooid
(https://www.protestantsekerk.nl/opleiding-kerkelijk-werker/)
• De aanstelling is, na een geëvalueerde en vooraf af te spreken periode, er een
voor onbepaalde tijd.
• De aanstelling vindt plaats volgend de Rechtspositieregeling kerkelijk werkers
PKN.
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Het betreft een aanstelling voor 20 uur per week.
Reacties graag voor 1 juli.
Nadere informatie over het werkgebied is te vinden op de website: www.ambachtoost.nl en de Facebookpagina: www.facebook.com/BethelkerkVld/

Verder informatie
1. Status van de functie
Voor deze functie wordt gekozen voor een kerkelijk werker als bedoeld in ord.3-12.
2. Werkgebied
Het werkgebied is de wijkgemeente Ambacht-Oost van de Protestantse
Gemeente te Vlaardingen.
3. Werkverdeling
Het werk in deze wijk betreft het pastoraat in deze wijkgemeente, samen met
de predikant.
4. Verantwoordelijkheid
• De aanstelling van de kerkelijk werker is de verantwoordelijkheid van het
College van Kerkrentmeester, zijn de formele werkgever namens de
Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
• Inhoudelijk is de wijkkerkenraad Ambacht-Oost de benoemende instantie.
De kerkenraad Ambacht-Oost stelt de sollicitatiecommissie in, die de
selectieprocedure verzorgt.
Het is ook de kerkenraad die de begeleiding van de kerkelijk werker regelt,
evenals de evaluatie van de werkzaamheden en het jaargesprek.
5. Accenten in het werk
In het werkgebied Ambacht-Oost zijn veel vrijwilligers / ambtsdragers actief in
het pastorale werk.
Het pastoraat is georganiseerd in vier secties en een overkoepelend
pastoraal team.
Zowel de predikant als kerkelijk werker zijn betrokken bij ieder twee secties.
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De predikant en de te benoemen kerkelijk werker/werkster hebben vooral de
‘speciale situaties van zorg en aandacht’ onder hun hoede krijgen.
6. Relatie van het pastorale werk met het overige kerkenwerk
Het is onze overtuiging dat ‘pastoraat’ geen los te verkrijgen product van de
kerk is. De inhoud en de vorm van het pastoraat heeft alles te maken met het
verdere gemeenteleven en met de beleving en de verkondiging van de Bijbelse
boodschap. Daarom zal naast het hoofdaccent van het ‘daadwerkelijke
pastoraat’ (zo’n 75% van de functie) een deel van de tijd (zo’n 25% dus) van de
kerkelijk werker/werkster beschikbaar moeten zijn voor contacten met
kerkenraad en vrijwilligers die met het pastoraat in de gemeente van doen
hebben en voor andere relevante activiteiten in de gemeente, maar ook —
wanneer daar aanleiding voor is en de kerkelijk werker daartoe bevoegd is- voor
het voorgaan in kerkdiensten (bijv. 2 keer per jaar).
7. Werkverhouding met het pastorale team
De nieuwe werker/werkster gaat niet op een eiland aan de slag. Er zal dus een
goede afstemming worden geregeld met de teams van pastoraal werkende
vrijwilligers die momenteel actief zijn en met de predikant. Hierdoor zal het
mogelijk worden om een goede verhouding te krijgen tussen het ‘reguliere
pastoraat’ binnen de gemeente en het meer specifieke pastoraat waarvoor de
predikant en de kerkelijk werker/werkster zorg dragen.
8. Duur aanstelling
Pastorale contacten zijn geen ‘kortademige’ activiteiten. Een vertrouwensrelatie
tussen mensen moet groeien en dat kost tijd. Daarom zal de aanstelling van de
nieuwe werkster/werker, na een geëvalueerde en vooraf af te spreken periode,
er een voor onbepaalde tijd moeten zijn.

Vlaardingen, 22 mei 2019
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