
 
 
 
 

 

 

Als Protestante Gemeente Ontmoetingskerk Heerde, zijn wij op zoek naar een 

Kerkelijk werker (M/V) 0,5 fte 
Onze missie 

In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle 
leeftijdsgroepen. Wat ons daarin bindt, is de christelijke traditie. Door in de Bijbel te lezen 
komen wij op Verhaal om in geloof, hoop en liefde te leven. 

 

Wij zoeken een kerkelijk werker die: 

 plezier heeft in het pastoraat aan ouderen; de hoofdtaak van deze functie. Dit gaat 
verder dan affiniteit; 

 de Bijbelse boodschap in gesprekken en viering in hedendaagse taal brengt en deze 
verbindt met het dagelijks leven; 

 zichzelf laat zien en toegankelijk is; 
 actief bijdraagt aan het kringenwerk, omdat de kerk niet alleen op zondag ‘gebeurt’; 
 liturgie belangrijk vindt en kan zorgen voor afwisseling en nieuwe vormen in de 

kerkdienst; 
 goed kan en wil samenwerken met predikant en de werkgroep Pastoraat; 
 belijdend en meelevend lid is van een protestantse gemeente; 
 binnen redelijke afstand van Heerde woont, of bereid is op redelijke afstand te gaan 

wonen; 
 een Hbo-opleiding theologie heeft gevolgd, met uitstroomprofiel pastoraal werk;  
 ingeschreven is in het register kerkelijk werkers met aanvullende homiletische en 

liturgische vorming of bereid zijn die te volgen. 
 
Jouw belangrijkste taken 

 Pastoraat aan ouderen; 
 Pastorale begeleiding in crisissituaties ; 
 Stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg; 
 Participeren in en adviseren van de werkgroep Pastoraat; 
 Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter; 
 Een aantal keren per jaar voorgaan in de kerkdienst. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Wie zijn wij 

 Wij geloven dat vanuit de liefde van God ieder mens waardevol is.  
 Wij zijn een gemeente van mensen met een diversiteit aan geloofsbeleving, waarbij 

we ernaar streven elkaar de ruimte te geven.   
 We zijn een gemeente die omzien naar elkaar belangrijk vindt, die oog heeft voor 

elkaar.  
 We zijn een diaconaal betrokken gemeente en zijn door onze idealen met elkaar 

verbonden: Voedselbank, Schuld-hulpmaatje, Amnesty International, Eetcafé en 
Running Dinner. 

 Wij zijn een gemeente die open en transparant is. Als kerkenraad streven we ernaar 
zo goed en open mogelijk te communiceren met de gemeenteleden.   

 Wij zijn herkenbaar door ons geloof: we willen geïnspireerd worden om ons geloof in 
de praktijk te brengen. 

 We zijn een gemeente met 780 leden; meer dan een kwart van de gemeenteleden is 
betrokken als vrijwilliger, van jongerenwerker tot ouderenbezoeker. 

 Wij zijn een muzikale gemeente. We geven op verschillende creatieve manieren 
muzikale ondersteuning aan onze diensten. 

We zien uit naar uw motivatiebrief met curriculum vitae.  
Graag  vóór 21 mei 2021 reageren naar de sollicitatiecommissie via: vacature@okheerde.nl 

Voor meer informatie over deze vacature kunt je contact opnemen met voorzitter van de 
commissie, Sarah Smit (06-51958584). 

 


