De Protestantse wijkgemeente Goede Bron te Alphen aan den Rijn zoekt voor het pastoraat
een Kerkelijk Werker (0,5 fte) M/V.
Wie zijn wij?
De protestantse wijkgemeente Goede Bron is op 1 september 2018 ontstaan door de
samenvoeging van de wijkgemeenten de Bron en Goede Herderkerk. De wijkgemeente
maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld.
Onze gemeente bestaat uit een veelzijdige levendige groep mensen. In onze vieringen en
activiteiten ontmoeten we God en elkaar. Puttend uit de Goede Bron zien we om naar
mensen om ons heen. Centraal daarbij staan de kernwoorden uit ons beleidsplan:
Verbinden, Spelen, Spellen en Pionieren.
De veranderde plaats van kerk en geloof in de samenleving, een geleidelijk dalend ledental
en daarmee afnemende inkomsten en een zekere druk op het aantal beschikbare
vrijwilligers vraagt ons om nieuwe keuzes te maken. Als wijkgemeente in transitie denken
we na over nieuwe vormen van pastoraat.
Op dit moment is er een fulltime predikant en bestaat er een vacature voor een predikant
(0,8 fte). Daarnaast is er ook en kerkelijk werker aangesteld voor het jongerenwerk voor 0,3
fte. Ter aanvulling op dit team van professionals is er ruimte voor de aanstelling van een
kerkelijk werker voor 0,5 fte voor de duur van vijf jaar.
Wij zoeken een kerkelijk werker die:
• Zich herkent in de identiteit van onze wijkgemeente
• Belijdend en meelevend lid is van een Protestantse gemeente
• Binnen redelijke afstand van de wijkgemeente woont
• Affiniteit en ervaring heeft met pastoraat
• Empathisch is, goed kan luisteren en interesse heeft voor mensen en hun verhaal
• Ervaring heeft in het toerusten van vrijwilligers.
• Over goede communicatieve vaardigheden beschikt.
• Goed kan samenwerken in een team van professionals en vrijwilligers.
Wij vragen:
• HBO-opleiding theologie, met uitstroomprofiel pastoraal werk
• Inschrijving in het register kerkelijk werkers
• Openheid voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden
• Bereidheid om met tact, wijsheid en liefde te werken aan de opbouw van de
gemeente
• Een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Taakomschrijving:
• Hoofdtaak is het aanbodgerichte pastoraat. Daarnaast signaleert hij/zij
ook de behoefte aan pastorale ondersteuning en neemt zelf initiatieven daartoe.
• Pastorale begeleiding in crisissituaties
• Stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg
• Participeren in het pastoraal team
• Regelmatig werkoverleg met wijkpredikanten en andere pastoraal werkers
• Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter
• Meewerken aan kerkdiensten bij bijzondere gelegenheden
• Publicaties verzorgen in Zondagsbrief en Kleurrijk (kerkblad)
Wij bieden:
• Een dienstverband van 0,5 fte
• Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging tot maximaal vijf jaar
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in
Nederland (schaal 9)
• Een (gedeelde) werkruimte in het kerkelijk centrum
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij :
Mw. Foekje van Gameren, tel. 0172-439353, Email infopastoraalwerker@goedebron.nl

Uw sollicitatie kunt u tot 20 juni 2022 e-mailen aan de scriba van de wijkgemeente, mw. A.
van Genderen (scriba@goedebron.nl).
De sollicitatiegesprekken zullen in juli plaatsvinden, rekening houdend met de vakantie van
sollicitant en leden van de sollicitatiecommissie.

