
Vacature kerkelijk werker (m/v) CGKV de Ontmoeting te Broek op Langedijk 
(minimaal 18 uur per week)

Per 1 januari 2018 zijn we een nieuwe gemeente: CGKV de Ontmoeting. De gemeente is ontstaan uit 
een samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
te Broek op Langedijk. Er is een fulltime predikant en er zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief om de 
diverse activiteiten voor jongeren en ouderen te ondersteunen.

Onze gemeente telt op dit moment rond de 700 leden en laat zich karakteriseren als een moderne, 
maar ook warme gemeente die met haar uitstraling wil meegaan met de ontwikkelingen in deze tijd. 
Daarbij willen we een open kerk zijn die voor iedereen zichtbaar is in de samenleving.

Met betrekking tot de invulling van deze vacature zijn de volgende punten van belang:

  U bent fl exibel inzetbaar, waarbij er in het bijzonder aandacht uitgaat naar de jeugd en, in samen-    
  spraak met onze predikant, een gedeelte van het pastoraat kan worden overgenomen;

Wij zoeken iemand die:

  ervaring heeft met pastoraat en jeugdwerk;
  minimaal een Hbo-opleiding kerkelijk werker volgt of heeft afgerond;
  belijdend lid is van CGK, GKv of NGK;
  beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  (bij voorkeur) preekbevoegdheid heeft.

Tot de werkzaamheden behoren:

  pastoraat in algemene zin;
  voorgaan in en voorbereiden van bijzondere diensten(jeugddiensten);
  meewerken aan catechese;
  enthousiasmeren en toerusten van jeugdleiders;
  onder jongeren bewustwording stimuleren om Jezus meer het middelpunt van hun leven te laten zijn.

Wij bieden:

  een dienstverband van minimaal 18 uur per week, fl exibel in te vullen;
  een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging;
  salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao kerkelijk werker PKN;
  een prettige en leerzame werkomgeving met veel actieve en enthousiaste vrijwilligers.

Contact:

Reacties kunnen worden ingezonden naar de scriba CGKV. Email: scriba@cgkv-deontmoeting.nl of naar 
scriba CGKV de Ontmoeting, Dorpsstraat 128, 1721 BP Broek op Langedijk.

Mocht u vragen hebben, of op zoek zijn naar informatie, dan kunt u bellen met onze scriba Harry van 
Dinter, 072 – 7436360 of ds. Frank Meijer 0226 – 753636.

Wij zien uw sollicitatie voorzien van motivatie en C.V. voor 1 september.

Primair Logo

Secundair Logo

Alternatief Beeldmerk

Uitlijnen

Kleur

Fonts

100%

80%

60%

40%

20%

100%

80%

60%

40%

20%

Groen 

Pantone 343 C

CMYK  90|38|75|40

RGB  09|85|64

#095540

Zwart 

CMYK  0|0|0|100

RGB  0|0|0

#000000

Wit 

CMYK  0|0|0|100

RGB  255|255|255

#ffffff

Verdana (8/11)

Verdana Bold (8/11)

Drukwerk: Tekengrootte 8 pt | Regelafstand 11

Inprinten brieven ed: Tekengrootte 10 pt | Regelafstand auto

Beamersheets: Tekengrootte 32 pt | Regelafstand auto

A a
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

