Protestantse Gemeente Culemborg zoekt op korte termijn als opvolger van onze huidige
ouderenpastor een enthousiaste en ondernemende

Kerkelijk werker in het ouderenpastoraat (0,5 FTE)
Deze pastor zal als ouderling met bijzondere opdracht vanuit de eigen ervaring van Gods liefde de
oudere gemeenteleden bijstaan.
De doelgroep waar u voor komt te werken is 70 + en sommigen zijn in hun laatste levensfase. Uw
steun en toewijding is voor hen van grote betekenis.
Per 1 juli 2019 worden onze 2 wijkgemeenten geïntegreerd tot 1 protestante gemeente, een
gemeente waarin we willen omzien naar elkaar. De kerkelijk werker vervult daarbij een belangrijke
rol.
Wat zoeken wij? Een medewerker in het pastoraat, die
− ervaring heeft als pastor of kerkelijk werker met een afgeronde opleiding HBO Theologie en staat
ingeschreven in het register Kerkelijk werker van de PKN,
− binnen onze gemeente pastorale zorg verleent, met als doelgroep de ouderen van 70+,
− uitvaartdiensten verzorgt,
− participeert in de Pastoraatsgroep van onze protestantse gemeente,
− de kennis en ervaring heeft om gemeenteleden met een verscheidenheid aan geloofsbeleving
aandacht en ondersteuning te geven,
− naast uitvaartdiensten, incidenteel (2 – 4 keer per jaar) in een dienst van onze gehele gemeente
of in een van de plaatselijke zorginstellingen voor kan gaan,
− meedenkt in het proces van vormgeving van onze geïntegreerde gemeente.
Belangrijke competenties:
− kan goed luisteren en vanuit een persoonlijk geloof, zowel in persoonlijk gesprek als in het
voorgaan in een dienst, verbinding maken met de mensen in de doelgroep en hun familie,
− kan goed samenwerken,
− is in staat om de uitvoering van de werkzaamheden in hoge mate zelfstandig inhoud te geven.
Wat bieden wij?
− een pluriforme gemeente die wil omzien naar elkaar, betrokken is bij de samenleving,
− een enthousiaste Pastoraatsgroep, bestaande uit 2 predikanten (1 FTE en 0,5 FTE), de kerkelijk
werker ouderenpastoraat (0,5 FTE), pastoraal ouderlingen, pastoraal medewerkers,
buurtmedewerkers en gemeenteleden van het “comité meeleven”,
− een commissie die met regelmaat ouderenmiddagen organiseert,
− arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn,
− aanstelling voor een periode van 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie met betrekking tot profiel en procedure kunt u kijken op onze website
www.pknculemborg.nl en contact opnemen met ds. Elsje Braam, tel.nr. 06-38757095;
elsje.braam@pknculemborg.nl
Wanneer u zich aangesproken voelt door deze vacature dan kunt tot uiterlijk 27 mei 2019 uw
sollicitatie toesturen naar arjen.smits@pknculemborg.nl, Vz. College van Kerkrentmeesters.

