
 

Vacature pastoraal werker ( 8-12 uur per week) 
De Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Hasselt is op zoek naar een pastoraal werker die de predikant 

van de gemeente ondersteunt in het pastorale werk. Onze gemeente werkt vanuit de missie: 
 

Samen Christus volgen 
Christen zijn is Christus volgen. In het volgen van Christus trekken we samen op als 
gemeente. We weten ons geroepen om elkaar lief te hebben zoals God ons liefheeft. Daarbij 
vinden we het volgende belangrijk: 

✓ inspirerende diensten voor iedereen 
✓ onderlinge verbondenheid 
✓ versterken van kleinere eenheden 
✓ actieve participatie 
✓ lerend gemeente zijn 
✓ actief aanwezig zijn in de samenleving 

 

Jouw belangrijkste taken zijn: 
➢ Pastorale bezoeken brengen  
➢ Bij voldoende bevoegdheid het incidenteel leiden van diensten 
➢ Het samenwerken met verschillende werkers:  predikant, jeugdwerker, pastorale 

ouderlingen, pastorale bezoekers, diakenen 
 

Wat verwachten we van jou: 

• Je hebt een levend en belijdend geloof in God en de passie om dit te delen met anderen en 
de Bijbel is daarbij het ware en betrouwbare Woord; 

• Je bent verbindend en relatiegericht, dit met het oog op de verschillende doelgroepen 
binnen onze gemeente; 

• Je bent enthousiast, flexibel en stressbestendig. 

• Je bent bereid mee te leven met onze gemeente onder andere door regelmatige 
betrokkenheid en / of actieve rol in de diensten; 

• Bij voorkeur woonachtig in een straal van 25 km rond Hasselt 

• Minimaal een afgeronde HBO opleiding met bij voorkeur een preekbevoegdheid; 

• Je bent in het bezit van of je kan moeiteloos een VOG overleggen. 
 

Wat we jou te bieden hebben: 
❖ Een mooie, diverse  kerkelijke gemeente met betrokken gemeenteleden. 
❖ Arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaarden regeling kerkelijk werkers. 
❖ Een tijdelijk  dienstverband voor 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 

Solliciteren? 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk Admiraal (tel. 0615838934). Mail vóór 19 juni 
2021 je motivatiebrief en CV of eventuele vragen naar henk.admiraal@hetnet.nl. 


