
 

 

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Hoogeveen 
 
Wij, GKv Hoogeveen, zijn een enthousiaste gemeente bestaande uit ongeveer 750 leden, waarvan bijna 300 
onder de 25 jaar.  Als gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met de mensen en de 
wereld om ons heen. We willen daarbij een zelfstandige laagdrempelige warme gemeenschap  zijn, waarin 
veel aandacht is voor inter-generatieve activiteiten die gemeenteopbouwend werken en het blijven omzien 
naar elkaar en onze naasten.  
  

Wij zoeken een motiverende 
jeugdwerker/pastoraal hulpverlener met passie voor de jeugd m/v 

voor 8 uur per week 
 

De kerntaken zijn 

-     toerusting en begeleiding van de jeugd: mentor catechese/geloofsonderwijs (elke dinsdagavond) 

- toerusting mentoren 

- voorbereiden, bewaken en (mee)uitvoeren jaarthema 

- stimuleren dat thema’s mentorcatechese (MC) terug komen in de diensten en in de clusters doorvoeren 

- zorgen voor intergeneratieve activiteiten 

- zo mogelijk geloofsopvoeding; avonden voor ouders en gemeenteleden organiseren 

 

We zoeken een kandidaat die 

-     passie voor God en jeugd heeft 

-     een flexibele en enthousiaste instelling heeft 

-     samenbindend en inspirerend kan zijn 

-     zelfstandig kan werken  

-     een visie heeft die past bij de onze qua pastoraat en gemeenteopbouw (intergeneratief, integraal) 

-     het christelijke geloof belijdt en belijdend lid is van een gereformeerde kerk 

-     een opleiding: theologie / pastorale hulpverlening / kerkelijk werker/ jeugdwerker  

-     in bezit is van een rijbewijs en eigen vervoer 

-     een Verklaring omtrent Gedrag kan overleggen 

 

Wij bieden 

-    een dienstverband van 8 uur per week 

-    een aanstelling voor 1 jaar met intentie tot verlenging 

-    een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker (Steunpunt  

     Kerkenwerk) 

-    ondersteuning vanuit de kerkenraad en het mentorcatecheseteam  

 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met ds. J. Beekhuis, telefoon 0528-

851867. 

Uw sollicitatie, voorzien van motivering en cv, kunt u mailen naar de heer A. Vos, 

kerkenraad@hoogeveen.gkv.nl  

We ontvangen uw reactie graag voor 1 juni 2020. 
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