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Protestantse Gemeente Velp                

 

 

 

 Vacature Kerkelijk werker Protestantse Gemeente Velp (max. 0,6 FTE) 

 

Wij zoeken een kerkelijk werker. Een spiritueel mensenmens en een zelfstandige teamspeler.  

 

Taken 

Samen met de predikant bewaak en bewaar je de grote lijn. Jouw werkzaamheden concentreren zich vooral 

op het pastoraat.  

 

Pastoraat 

• Je helpt ons op elkaar betrokken te zijn en open te staan voor anderen die onze zorg en aandacht 

behoeven.  

 

Diaconaat en Jeugdwerk 

• Voor zover mogelijk geef  je hier ondersteuning.  

 

Eredienst  

• Je hebt een preekconsent. 

• Je gaat bij voorkeur één keer per 2 maanden voor in de zondagsviering.  

• De gemeente kan van jou leren en je wilt mét de gemeente leren.  

• Je geef t zorgvuldig vorm aan een inspirerende liturgie met een eigentijdse vorm en inhoud.  

 

Gevraagde competenties, kernkwaliteiten 

Naast de hierboven gevraagde werkzaamheden en daarbij passende competenties, vragen wij speciaal 

aandacht voor de volgende kernkwaliteiten: 

• Een afgeronde hbo-opleiding en ingeschreven in het register voor kerkelijk werkers van de PKN 

• Prettige samenwerking met predikant en vrijwilligers  

• De capaciteit om de werkzaamheden met openheid en eigenheid te kunnen uitvoeren 

• Af f initeit met de voorgestelde taken 

 

Wat wij bieden                

Een salaris en een arbeidsvoorwaardenregeling volgens de richtlijnen voor kerkelijk werkers van PKN 

Nederland. Er is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling .  

Je komt te werken in een prachtig deel van Gelderland. De beide kerkgebouwen staan onder 

monumentenzorg en zijn voorzien van eigentijdse multimediafaciliteiten. Onze kerkdiensten worden 

wekelijks uitgezonden via internet en klassiek geschoolde musici werken geregeld mee aan onze d iensten. 

Een enthousiast team van betrokken bestuurders en vrijwilligers staat klaar om met jou samen te werken.    

 

Is jouw interesse gewekt?  

Van harte nodigen wij je uit met ons contact op te nemen.  

Een sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief  en CV kun je sturen vóór 15 december naar 

vacature@pknvelp.nl 

 

Ontvang je graag meer informatie? 

Bezoek onze website www.pknvelp.nl of  mail onze scriba Tiny Richter scriba@pknvelp.nl 
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