De Protestantse Gemeente Rijnsburg
is op zoek naar een

kerkelijk werker / ouderenpastor (m/v)
voor 20 uur per week
Wie zijn wij?
De Protestantse Gemeente Rijnsburg bestaat uit circa 8.000 leden die grotendeels in Rijnsburg
wonen. Onze gemeente, die in de actualiteit van de Reformatie staat, kenmerkt zich door een sterke
verwevenheid tussen het dorps- en kerkleven en ook tussen het familie- en kerkverband. Er zijn veel
actieve en enthousiaste leden die trouw, ondernemend en actiegericht zijn.
Kernbegrippen die horen bij de nieuwe Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn: veelkleurig, dorpskerk
en missionair. Deze kernwaarden komen veelvuldig voor in visie, missie en beleidsstukken van onze
gemeente. Onze gemeente wil zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap met een visie
waarin groei in geloof en gemeenschap centraal staat.
De PGR bestaat uit 5 wijken. Ouderen vallen als bewoner van de wijk primair onder
verantwoordelijkheid van de desbetreffende predikant. Met ongeveer vijftig 80 plussers in de wijk zal
de wijkpredikant zelf contact onderhouden. De (twee) ouderenpastors verlenen pastorale zorg aan
de overige 80 plussers in de wijken. De ouderenpastors zijn werkzaam in de daartoe aangewezen
straten en verzorgingstehuizen. Voor deze vacature geldt, dat de ouderenpastor in principe
werkzaam is voor de wijken Centrum & Oost en Frederiksoord & de Bloem.
Wij zoeken iemand die:
• graag (oudere) mensen bezoekt en ontdekt wat wij voor hen en zij voor ons kunnen betekenen;
• initiatiefrijk is;
• creatief is in alternatieve vormen van pastoraat.
Van de te benoemen kerkelijk werker wordt verwacht, dat hij/zij:
• dichtbij de mensen staat;
• zich open opstelt ten aanzien van levensvragen;
• zich bezighoudt met de pastorale zorg voor ouderen in de hogere leeftijdscategorie;
• samenwerkt met de predikanten, de collega ouderenpastor, senioren ouderlingen en pastoraal
bezoekers;
• bereid is voor te gaan in afscheidsdiensten;
• een theologische opleiding op HBO niveau heeft afgerond;
• de missie en visie van onze gemeente onderschrijft;
• meelevend belijdend lid is van de Protestantse Kerk in Nederland;
• bekend is met de traditie van de Reformatie.
Wij bieden:
• een aantrekkelijke en dynamische gemeente;
• een jaarcontract met de mogelijkheid van verlenging;
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse
Kerk in Nederland.
Voor nadere informatie over de functie en over onze gemeente kunt u contact opnemen met dhr. DC
vd Vijver door een mail te sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl of onze website
www.protestantsrijnsburg.nl raadplegen.

Uw reactie kunt u uiterlijk 8 september 2018 sturen naar: Protestantse Gemeente Rijnsburg, tav dhr.
DC vd Vijver, Kamerlingh Onnesstraat 29, 2231 MJ Rijnsburg of mailen naar
beleidsouderling@pknrijnsburg.nl

