
 

 

Vacature kerkelijk werker Seniorenpastoraat Protestantse gemeente 
Harderwijk (max. 0,75 FTE / 27 uur) 
 
De Protestantse Gemeente Harderwijk is een gemeente met ruimte voor verschillende geloofsvisies. Wij 

bieden een grote verscheidenheid aan diensten en activiteiten. Samen willen we onze gemeente steeds 

verder uitbouwen tot een levendige, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschap midden in onze mooie 

stad. 

De verbinding tussen jong en oud(er) vinden we belangrijk. We mogen ons geliefd weten door God en 

mensen en zijn deel van de kerk, temidden van de verschillende generaties. We vieren, delen en geloven op 

een eigen manier in eigen kring, maar zijn daarin evengoed samen met andere generaties. 

Het seniorenpastoraat verzorgt de  pastorale zorg voor onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder  Ons 

Pastoraal Team Senioren bestaat uit twee kerkelijk werkers en een grote groep vrijwilligers. Voor één van 

onze kerkelijk werkers zoeken wij een opvolger. 

 

WAT VRAGEN WIJ: 
Wij zijn op zoek naar een kerkelijk werker, die 

− Is geregistreerd in het register kerkelijk werkers van de PKN 

− Meelevend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland 

− Ervaring heeft met groeps- en individueel pastoraat voor ouderen, het leiden van dankdiensten voor 
het leven en zo mogelijk voorgaat in kerkdiensten 

 
WAT VERWACHTEN WIJ: 
Wij verwachten dat u: 

− Sociaal vaardig bent, makkelijk contact kunt leggen en snel vertrouwen weet te winnen.  

− In staat bent om mensen te verbinden 

− Als goed teamspeler optrekt met het vrijwilligersteam en uw plaats inneemt binnen het team van 
predikanten en kerkelijk werkers 

− Gemeenteleden weet te motiveren en stimuleren als vrijwilliger mee te doen, hen hierbij te coachen 
en te ondersteunen 

en 

− mee kunt denken over en uitvoering kunt geven aan nieuwe vormen van toekomstbestendig 
seniorenpastoraat 

 
WAT BIEDEN WIJ: 

− Een aanstelling voor minimaal 22 en maximaal 27 uur per week 

− Bij voorkeur met ingang van 1 november 2021 

− Op basis van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor de duur van één jaar, op grond van de 
generale regeling kerkelijk werkers en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen 

− Inschaling in salarisschaal 8 

− met de intentie tot een verlenging van de tijdelijke aanstelling 
 
Voor informatie  kunt u terecht op onze website www.pgharderwijk.nl en bij mevr. F. Meijers, 
seniorenpastor, telefoonnr.: 0648 395 986, e-mail: f.meijers@pgharderwijk.nl. 
 
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 24 september 2021 per e-mail richten aan scriba.cvk@pgharderwijk.nl 
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