
      

 

Vacature kerkelijk werker Pastoraat 
 
Wij zoeken een kerkelijk werker Pastoraat voor (in eerste instantie) 16 uur/week 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk “DE ARK” in Maassluis. Wij zijn een actieve en jeugdige 
gemeente met ongeveer 550 leden. De leden wonen zowel in Maassluis als in diverse plaatsen in de 
omgeving. Daarnaast bezoeken veel gasten onze (online) kerkdiensten en maken veel van hen deel 
uit van ons gemeenteleven.  
 
 
Wij vinden pastoraat belangrijk! 
 
Wij vinden het belangrijk dat mensen zich “gezien en gehoord” weten, door God en door elkaar, in 
een veilige gemeenschap. We geloven dat alle leden daarin een verantwoordelijkheid hebben, in de 
mate waarin God daarvoor gaven gegeven heeft. Vanuit die visie vindt onderlinge zorg primair plaats 
in kringen. Daarnaast biedt het pastoraal team de zorg voor ieder die door ouderdom, ziekte, 
somberheid, rouw of geloofsvragen de verbinding met God, met zichzelf en/of met andere mensen is 
kwijtgeraakt. Het pastoraal team bestaat uit 7 pastoraal bezoekers, onze predikant, de teamleider 
Pastoraat en een kerkelijk werker Pastoraat.   
 

 
Wat ga je doen? 

 

Als kerkelijk werker Pastoraat bezoek je vooral oudere gemeenteleden in diverse 

levensomstandigheden om hen te helpen de verbinding met God en mensen vast te houden of te 

(her)vinden. Ook heb je een aandeel in het pastoraat aan andere gemeenteleden in bijzondere 

situaties. 

 

De overige werkzaamheden bestaan uit: 

- Toerusten van pastoraal bezoekers en kringleiders en daarmee het onderlinge pastoraat verder 

vormgeven en ontwikkelen;  

- Onderhouden van externe contacten met hulpverleningsinstanties in geval van doorverwijzing; 

- Voorgaan in uitvaartdiensten. 

 

Je verricht deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, vertegenwoordigd 
door de voorzitter van de staf en je ontvangt functioneel leiding van het staflid Gemeenteleven. 
 

 

Wie zoeken we? 
 
We zoeken iemand: 
- Die overtuigd is van Gods liefde en de redding in Jezus en deze gunt aan de medemens; 
- Die de visie en waarden van onze gemeente onderschrijft; 



- Met een aantal jaren relevante werkervaring met name in ouderenpastoraat;  
- Met kennis over ernstige ziektes en beperkingen die een grote wissel trekken op mensen; 
- Met een opleiding pastoraal werk op minimaal HBO niveau of een theologische opleiding op 

minimaal HBO-niveau, aangevuld met relevante scholing op pastoraal gebied; 
- Belijdend lid van een kerkgenootschap, bij voorkeur van de Nederlands Gereformeerd Kerk of 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en anders bekend met haar cultuur; 
- Woonachtig in de regio en met beschikking over eigen vervoer; 
- Die bereid is zichtbaar aanwezig te zijn in en betrokken te zijn op onze gemeente. 
 
 
Welke eigenschappen vinden wij belangrijk? 
 
- Je bent empathisch, je hoort en ziet de ander; 
- Je hebt een warm hart voor ouderen; 
- Je beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden; 
- Je kunt mensen, vanuit je eigen geloof, bemoedigen, troosten en aansporen vanuit Gods Woord; 
- Je kunt mensen met elkaar verbinden; 
- Je werkt constructief samen met verschillende mensen; 
- Je kunt je eigen grenzen bewaken; 
- Je hebt een reëel zicht op jezelf en kunt tegen kritiek; 
- Je kunt goed zelfstandig werken; 
- Je bent flexibel in tijdsindeling en beschikbaarheid. 
 
 
Wat bieden we? 
 
Een dienstverband van 16 uur per week voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. De 
kans bestaat dat het dienstverband in de loop van de tijd wordt uitgebreid naar 24 uur per week. 
 
Op de arbeidsovereenkomst is de regeling Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers (KW’ers) voor de 
GKv en NGK kerken van toepassing. 
 
 

Is er een match? 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je graag meewerken in Gods koninkrijk in Maassluis en 
omgeving, stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 25 juni naar scriba@ngkmaassluis.nl. 
 
Wil je meer informatie? Bel dan op werkdagen tussen 19:30 en 21:00 uur naar Roland Kalkman, 

staflid Gemeenteleven (tel. 06-36502630) of Gertjan van de Ruit, voorzitter van de staf (tel. 06-

26871801). 
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