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Hervormde Gemeente Dirksland

Voor de Hervormde Gemeente Dirksland zoeken wij naar een ondernemende en enthousiaste

Kerkelijk werker voor jeugd en jongeren en jonge gezinnen)
(24 uur per week)
Deze aanstelling bestaat uit 24 uur per week voor activiteiten binnen de Hervormde Gemeente
te Dirksland op het gebied van jeugd, jongeren- en jonge gezinnen.
Hervormde Gemeente Dirksland
Wij zijn een actieve en veelkleurige gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. De
gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We tellen ongeveer 2200 leden.
In verband met het vertrek van de jeugdwerker zijn we op zoek naar een jeugd- en jongerenwerker.
Meer informatie over de gemeente zelf is te vinden op www.hervormddirksland.nl
Beleidsmatig is de keuze gemaakt om de jeugd en jongeren mee aandacht te (gaan) geven. De
jongeren en de jonge gezinnen zijn een groep in onze gemeente de misschien wel meer aandacht
nodig heeft en die ook een belangrijke plaats heeft in onze gemeente. Gezinnen zijn de
cultuurdragers voor het jeugdwerk, de basis die zij thuis leggen met Bijbellezen, bidden, zingen en
belijden wordt verder gevoed in het jeugdwerk.
Profiel
Wij zijn op zoek naar een gedreven, gemotiveerde en enthousiaste kerkelijk werker
die een goede invulling kan geven de onderstaande werkzaamheden.
Kernwoorden in het profiel zijn:
• Pastoraal en diaconaal betrokken (zichtbaar in het kunnen aangaan en onderhouden van
pastorale en diaconale contacten)
• Missionair (vaardig om het geloofsgesprek op een aansprekende en eigentijdse wijze te
voeren)
• Didactisch (herleidbaar in het opzetten van onderwijssituaties die stimulerend en uitdagend
zijn in de aan te bieden van vormen van catechese en toerusting).
• Lerend (de Kerkelijk Werker zal als vormings- en toerustingswerker werkzaam zijn om met
anderen te werken aan kennis en inzicht in Gods Woord, aan de vertaling daarvan in
houdingsaspecten en het eigen maken van Bijbelse waarden en normen, met het
uiteindelijke doel om als zelfstandig christen, die een authentieke relatie met God heeft, te
leven.
Hierbij horen o.i. de volgende woorden/competenties:
• initiatiefrijk;
• verbinder;
• kan samenwerken met andere kerkgenootschappen en met vrijwilligers
• creatief denker en doener;
• zichtbaar en toegankelijk;
• kritisch en aanstekelijk gelovige;
• in staat om band op te bouwen met jongeren en gezinnen;

Werkzaamheden
De taakgebieden en werkzaamheden binnen de Hervormde Gemeente Dirksland betreffen:
Gegeven de veelheid van werkzaamheden is het de bedoeling dat de kerkelijk werker vooral
initiatief neemt, anderen erbij betrekt en laat uitvoeren, en op de achtergrond (behalve in de
vieringen) meewerkt.
Bij een dergelijke functie horen de volgende functie-eisen
• HBO opleiding Kerkelijk Werker (aan GH of CHE), bij voorkeur met preekconsent;
• communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift;
• begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van jeugd, jongeren en
(jonge) gezinnen;
• relevante werkervaring in het kerkelijk jongerenwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger;
• beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren;
• vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen;
• bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken;
• woonachtig in een straal van maximaal 30 kilometer van Dirksland;
• betrokken bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland;
Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk in Nederland. De inschaling ligt tussen € 2.390,- en € 3.285,- bruto maandsalaris bij
fulltime dienstverband afhankelijk van relevante werkervaring. De startdatum wordt in overleg
bepaald.
De Hervormde Gemeente Dirksland vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot
belang. Daarom is voor aanstelling als jongerenwerker een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van de werving en selectieprocedure wordt
hiervoor een aanvraagformulier verstrekt.

Informatie
Voor vragen over de gemeente en het jongerenwerk kun je contact opnemen met de
contactpersonen vanuit de gemeente : Jeugdouderling Jeroen Besuijen,
e-mail: jeroenbesuijen@hervormddirksland.nl , tel: 06 18845041 en
ouderling/kerkrentmeester Bram Kievit,
e-mail: bramkievit@hervormddirksland.nl , tel: 0624102850.
Reageren
Je kunt je reactie met motivatie en CV tot en met woensdag 15 juni 2021 a.s. per e-mail
sturen naar ouderling/kerkrentmeester Bram Kievit,
e-mail: bramkievit@hervormddirksland.nl.
Graag een of twee personen toevoegen bij wie referenties kunnen worden opgevraagd.
We zien uit naar je sollicitatie en de mogelijkheid om samen met je invulling te geven aan
deze roeping!

