
 

 

Kerkelijk werker PKN Garyp  

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Garyp zoekt een kerkelijk werker (m/v)  

Het gaat om tijdelijke aanstelling voor één jaar voor 16 uren per week met uitzicht op een 

langdurige aanstelling. De kerkelijk werker, is belijdend lid van de Protestantse Kerk in 

Nederland en richt zich op het pastoraat en de vorming en toerusting van de gemeente. Het 

vermogen theorie en praktijk op elkaar af te stemmen maakt dat de kerkelijk werker in staat is 

in te spelen op veranderingen in de samenleving.  

De kerkelijk werker die met ons wil blijven groeien in onze relatie met God en die met ons 

een onderdeel van een trouwe, liefdevolle, open en gastvrije dorpskerk wil zijn door met 

elkaar te delen en naar elkaar om te zien: dichtbij en veraf en elkaar te enthousiasmeren over 

het geloof. 

Een gemeente die één wil zijn in verscheidenheid en waarin jong en oud zich verbonden 

voelen als één groot gezin. We willen stimuleren dat voor de pastorale zorg elk lid van dat 

gezin verantwoordelijkheid voelt en neemt. 

De kerkelijk werker vormt een team met de dominee en is breed inzetbaar, waarbij ieder een 

pastorale wijk heeft. Overkoepelend richt de dominee zich meer op de jongeren en de 

middengeneratie en de kerkelijk werker zich meer richt op de kinderen en de ouderen. Voor 

de urenverdeling betekent dit gemiddeld 12 uren pastoraat en 4 uren voor het 

jeugd/kinderwerk. De kerkelijk werker en de dominee verzorgen beide elk voor een deel(wijk) 

de pastorale zorg in de gemeente. De kerkelijk werker werkt nauw samen met de kerkenraad 

en andere vrijwilligers binnen onze kerk.  

Hij/zij zet zich in voor een inspirerend kerk-zijn, nu en in de toekomst en is met enige 

regelmaat betrokken bij en zichtbaar in de erediensten. 

  

Werkzaamheden  

Zorg dragen voor beleidsuitvoering en waar nodig beleidsondersteuning 

Deelnemen aan het overleg met de dominee en de kerkenraad. Overleg met het Moderamen is 

op afroep.  

Contact leggen en pastorale steun bieden aan de kerk- en dorpsgemeenschap. 

Samen zoeken naar nieuwe, creatieve vormen van contact of ontmoeting, kansen voor 

samenwerking en (gemeenschappelijke) activiteiten.  

Zijn/haar kennis verbinden aan vragen/behoeften van de kerkenraad, groepen of individuele 

leden van de gemeente. 

  

 



Kader  

De kerkelijk werker verricht zijn/haar werkzaamheden binnen de kaders van het beleid van de 

kerkenraad en de plaatselijke regeling en kerkorde.  

 

Kennis en vaardigheden 

Relevante HBO opleiding; ervaring als kerkelijk werker is een pré  

Inzicht in taak en werkwijze van de kerkelijke organisatie (PKN)  

Vaardigheid om projectmatig te werken; creatief en initiatiefrijk 

Communicatieve vaardigheid/goed kunnen omgaan met sociale media  

Vaardigheid om de gemeente te kunnen verbinden en enthousiasmeren   

Goed kunnen omgaan met weerstand  

Goed kunnen luisteren en inlevingsvermogen 

Flexibele inzetbaarheid   

Inschaling 

Salaris en onkosten worden vergoed conform de vergoeding voor kerkelijk werker van de 

Protestantse Kerk in Nederland 

Informatie 

Verdere informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pkngaryp.nl Voor vragen over 

deze vacature kunt u zich wenden tot Anke Haanstra, vice-voorzitter 0511-521828 of Doeke 

Fokkema, voorzitter 06-22454067. Een klikgesprek met onze nieuwe dominee is onderdeel 

van de procedure. Een motivatiebrief met C.V. kunt u voor de datum van 6 juli 2021 

verzenden naar onze scriba: scriba@pkngaryp.nl De sollicitatiegesprekken staan gepland op 

donderdag 8 juli 2021, s’middags en s’avonds. 
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