
Functieprofiel1 Kerkelijk Werker (versie 2010/2011) 

 

 

1. Algemene kenmerken 

De Kerkelijk Werker is werkzaam binnen een kerk of een deel 
daarvan (sectie of wijk). De Kerkelijk Werker opereert binnen de 
kaders van het kerkelijk beleid. In het algemeen dient een Kerkelijk Werker in staat te zijn tot een 
bewuste, doelgerichte, procesmatige en methodische wijze van werken met oog voor de 
omgeving waarin hij of zij acteert. Daarnaast dient de werker te beschikken over de volgende 
specifieke competenties: 

• Pastoraal en diaconaal: Het kunnen aangaan en onderhouden van pastorale en diaconale 
contacten gekenmerkt door respect en inlevend vermogen voor de psychosociale realiteit 
van betrokkenen. 

• Missionair: Het vermogen om geloofsinhoud op aansprekende en eigentijdse wijze uit te 
dragen mede gekenmerkt door het stimuleren van christelijke gastvrijheid en bewogenheid 
alsmede oog hebben voor cultuurelementen daarbij. 

• Didactisch: In staat zijn tot het opzetten van onderwijsleersituaties die stimuleren en 
uitdagen, in allerlei vormen van catechese en toerusting. 

 
2. Doel van de functie 

De Kerkelijk Werker kan worden ingezet op één of meer onderstaande gebieden. De kerk die dit 

profiel toepast kan hieronder alinea’s verwijderen indien niet van toepassing en/of invulling geven 
aan een specifiek project. 
 

Lerend (vorming, toerusting, catechese): 

De Kerkelijk Werker zal als vormings- en toerustingswerker worden ingezet om met anderen 
te werken aan kennis en inzicht in Gods Woord, aan de vertaling daarvan in 

houdingsaspecten en het eigen maken van bijbelse waarden en normen, met het 
uiteindelijke doel om als zelfstandig christen, die een authentieke relatie met God heeft, te 
leven. 
 
Pastoraal 

De Pastoraal Werker heeft tot doel met zorg mensen te begeleiden en bij te staan op de 

weg die God hen geeft te wandelen. Een kerkelijk werker kan zowel worden ingezet bij de 
ontwikkeling van onderling pastoraat door gemeenteleden als bij pastorale zorg die meer 
op specifieke situaties van mensen gericht is.  
 
Diaconaal  

Een Diaconaal Werker kan ingezet worden om gemeenteleden te activeren en te 

stimuleren in hun diaconale taak en/of worden ingezet bij de organisatie van diaconale 
projecten. Specifiek heeft een diaconaal werker tot doel de gastvrijheid, offervaardigheid 
en barmhartigheid onderling te stimuleren. 

 

Missionair 

Een Missionair Werker kan worden ingezet om gemeenteleden te activeren en te stimuleren 
op het gebied van zending of evangelisatie en/of worden ingezet bij de organisatie van 
activiteiten die de verkondiging van Gods Woord onder ongelovige mensen mogelijk 

maakt.  
 
Gemeente opbouwend 

Een gemeenteopbouwwerker zal gemeenteleden en ambtsdragers toerusten tot 
zelfwerkzaamheid in onderwijs, pastoraat, diaconaat en evangelisatie. Bovendien kan de 
opbouwwerker middels inzichten in godsdienstsociologie de typisch plaatselijke kenmerken 

van de gemeente analyseren, de dynamiek daarbinnen onderkennen en vertalen naar de 
invloed van de moderne tijd. 

 

                                                           

1
 Diverse onderdelen uit dit functieprofiel zijn ontleend aan het beroepsprofiel van de Gereformeerde Hogeschool; Studiegids 2008-

2009 Godsdienst Pastoraal Werker (GPW) 



Specifiek project 

Bijvoorbeeld jeugdwerk of evangelisatieproject. Doelstelling dient door betreffende kerk te 
worden geformuleerd in de vorm van een projectomschrijving met te realiseren doelen. 
 

3. Organisatorische positie 

De Kerkelijk Werker werkt in opdracht van de kerkenraad. Hij/zij legt daartoe verantwoordelijkheid 
af aan de binnen die kerkenaard aangewezen contactperso(o)n(en). 
 

De Kerkelijk Werker werkt intensief samen met predikant(en), ouderlingen en diakenen. Een Kerkelijk 
Werker betreft een separaat vormgegeven functie en kan derhalve niet worden gezien als een 
substitutie van een ambtsdrager of predikant.  
 

4. Taakgebieden 

Afhankelijk van welke doelstellingen zijn gekozen: 

Lerend (vorming, toerusting, catechese) 

• Meewerken aan de ontwikkeling van catechesemethoden en -vormen al of niet in 
samenwerking met anderen binnen de gemeente. 

• Kennis van en inzicht op leer en kerk omzetten in concreet lesmateriaal 

• De leerstof op didactisch en (ped)agogisch verantwoorde manier aanbieden, zodat 
deze aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. 

 

Pastoraal 

• Bijbelse uitgangspunten van pastoraat omzetten naar concrete praktijksituaties 
• Kennis vergaderen van theologische concepten van pastoraat en hulpverlening 

• Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van pastorale gesprekken en activiteiten 
• Gemeenteleden begeleiden bij rouw, ziekte of andere persoonlijke problemen 
• Vanuit voldoende kennis van psychologische theorieën en het werkveld van 

hulpverlening, mensen indien nodig doorverwijzen voor professionele zorg. 
 

Diaconaal  

• Bijbelse uitgangspunten van diaconaat omzetten naar concrete praktijksituaties 
• Kennis vergaderen van theologische concepten van diaconaat 
• Inzicht behouden in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen 

daarvan voor de diaconale taak van de gemeente 
• Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van diaconale gesprekken en activiteiten 

 

Missionair 

• Bijbelse uitgangspunten van missionaire gemeente omzetten naar concrete 
praktijksituaties 

• Mensen in de gemeente voorlichten over niet-christelijke religies, gangbare missionaire 
opvattingen en ontwikkelingen van de religieuze kaart in Nederland 

• Contacten leggen en gesprekken voeren waarbij het evangelie wordt gepresenteerd in 
creatief-kritische aansluiting bij de niet-christgelovige mens. 

• Gemeenteleden trainen en begeleiden bij evangelisatieprojecten 
• Opstellen van beleid in samenwerking met anderen in de gemeente 

 

Gemeente opbouwend 

• Vertalen van Bijbelse basisprincipes voor het functioneren van de christelijke gemeente 
naar een concrete visie op gemeente en gemeenteopbouwwerk 

• Toepassen van vaardigheden vanuit het inzicht in godsdienstsociologie, agogiek, 
organisatiekunde en vergader- en gesprekstechnieken 

• Optimaliseren van organisatorische structuren met het oog op de kerntaken binnen de 
gemeente 

• Doelgericht, planmatig en samenhangend samenwerken met gemeenteleden 
 

Specifiek project: 

• Taken, behorende bij een specifiek project (door betreffende kerk in te vullen) 



 

5. Verantwoordelijkheden 

 

Ondersteunend Kerkelijk Werker  

Een kerkelijk werker in deze rol functioneert ter ondersteuning van anderen in de kerk die 

verantwoordelijk zijn voor vorming/catechese, pastoraat, diaconaat of missionaire projecten. De 

ondersteunend kerkelijk werker is deelverantwoordelijk en werkt onder supervisie van predikant of 

ambtsdrager. 

 

Een ondersteunend Kerkelijk Werker is verder in staat: 

• de belangrijkste (Geestelijke) aspecten (uit gesprek of overleg) bondig samen te vatten 

(communicatief vaardig) 

• ongestructureerde omstandigheden projectmatig te structureren en te presenteren 

• In interpersoonlijk contact zichzelf te positioneren in zijn/haar ondersteunende rol als Kerkelijk 

Werker 

• uit de dagelijkse praktijk leermomenten en leerdoelen te formuleren 

• zijn/haar kennis (bijscholing) en ervaring(leermomenten) uit te bouwen tot professioneel 

niveau.  

 

Salariëring: Inschaling vindt naar aantal dienstjaren plaats in tabel A 

 
Zelfstandig werkend Kerkelijk Werker  

Een zelfstandig werkend Kerkelijk Werker heeft minimaal 5 jaar ervaring als Kerkelijk Werker (voor 

tenminste 3 dagen/week), krijgt taken gedelegeerd en is zelfstandig en volledig verantwoordelijk 

hiervoor. Periodiek vindt er eindverantwoording plaats aan de kerkenraad. 

 

Aanvullend op de competenties van een ondersteunend Kerkelijk Werker is de zelfstandig werkend 

Kerkelijk Werker tevens in staat: 

• leiding te geven 

• flexibel en innovatief te zijn op veranderingen en onvoorziene omstandigheden 

• door communicatief vermogen en interpersoonlijk contact samen te werken en overleg te 

voeren waarin hij/zij zich kan positioneren, profileren en legitimeren als een professional. 

• zijn/haar beroep verder uit te bouwen door oa het onderhouden van collegiale en 

intercollegiale contacten en het verwerven van actuele kennis. 

• reflectief zijn/haar beroepsmatig en geestelijk functioneren te analyseren. 

 

Salariëring: Inschaling vindt naar aantal dienstjaren plaats in tabel B 

 

6. Opleiding 

- Minimaal een afgeronde HBO opleiding Kerkelijk Werker (aan GH of CHE) 

 


