
Kerkelijk Werker Hervormde gemeente Veenendaal (PKN) 

 

Wijkgemeente ‘Rondom de Oude Kerk’ van de Hervormde Gemeente Veenendaal zoekt met ingang van 1 

mei 2021 een  

 

Kerkelijk werker voor 7 dagdelen per week (0,7 fte). 
 

De Hervormde gemeente Veenendaal binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft zeven 

wijkgemeenten. Wijkgemeente 2, die gesitueerd is rondom de Oude kerk, heeft een vacature voor een 

kerkelijk werker voor pastorale bijstand.  

De huidige situatie in deze wijkgemeente is als volgt: 

• De gemeente is op dit moment vacant en de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant is 

gestart. 

• Er is nu een kerkelijk werker full time werkzaam in de gemeente, die vanwege zijn pensionering wil 

stoppen met zijn werk.  

• Voor de nieuwe kerkelijk werker is de beschikbare contractsomvang 0,7 fte. De huidige kerkelijk 

werker blijft voor 0,3 fte in dienst, totdat er een nieuwe predikant is of tot uiterlijk eind 2021.  

• Deze situatie vraagt een kerkelijk werker met enige ervaring, die in bewogenheid verbindt met en 

geestelijk leiding weet te geven aan ouderen en jongeren.  

Werkzaamheden: 

De kerkelijk werker is werkzaam op de gebieden van catechese, pastoraat en gemeentevorming. In het 

bijzonder zal hij in nauwe afstemming met de wijkkerkenraad, de predikant en andere professionele 

werkers in de wijkgemeente zich bezig houden met het: 

- pastoraal bezoeken van ouderen en zieken  

- pastoraal begeleiden in rouw- en crisissituaties 

- leiden van uitvaarten 

- leiden van een Bijbelkring en een deel van de ouderenmiddagen 

- implementeren van het Groeiplan, dat deze zomer start (in samenwerking met de HGJB) 

- leiden van mentorcatechese  

- vormen en toerusten van de gemeente 

- leiden van bijeenkomsten (o.a. zangdiensten) 

 

Profiel: 

We nodigen kerkelijk werkers, die beantwoorden aan het onderstaande profiel, van harte uit om contact 

met ons op te nemen. 

- Belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland en actief meeleeft met een Hervormde 

gemeente (Geref. Bond) 

- Herkenning in de identiteit, de visie en het beleid van wijkgemeente 2 (zie 

www.hervormdveenendaal.nl, Oude kerk) 

- Afgeronde Hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan een door de PKN erkende instelling. 

- Na toelating, ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers van de PKN 

- Ervaring op het gebied van catechese, pastoraat en gemeentevorming 

- Empathisch, open, toegankelijk en benaderbaar 

- Zelfstandig, zich proactief opstellend en bereid om te zorgen voor transparante communicatie 



- Bereidheid en vermogen tot samenwerking met de andere kerkelijk werkers, predikanten en 

kerkenraden binnen de Hervormde gemeente van Veenendaal 

- Woonachting in (de omgeving van) Veenendaal 

- Bij benoeming in deze functie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen   

Contract 

- De aanstelling is voor twee jaar met daarna een mogelijkheid tot verlenging (afhankelijk van 

beschikbare dagdelen in de Hervormde Gemeente Veenendaal) 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de regelingen van de Protestantse Kerk Nederland. 

Informatie 

- Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Hervormde gemeente Veenendaal 

(www.hervormdveenendaal.nl, Oude kerk). 

- Voor informatie over de procedure e.a. : de voorzitter van de kerkenraad wijkgemeente Rondom de 

Oude Kerk, dhr. Bart Blokland, email: voorzitter@kerkopdemarkt.nl; telefoon: 06-52034536. 

- Voor informatie over de werkzaamheden: de huidige kerkelijk werker, dhr. Kees Kersbergen, email: 

k.kersbergen@kerkopdemarkt.nl; telefoon 0318-824 630. 

- Sluitingsdatum voor het sturen van de sollicitatie met motivatie en CV (per email) aan de scriba van 

de Kerkenraad (scriba@kerkopdemarkt.nl) is vrijdag 5 maart 2021. 

- Gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van de maand maart 2021. 
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