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De Protestantse Gemeente van Maasdijk is een gemeente met ruim 1300 leden en één predikant.  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 

Kerkelijk werker /seniorenpastor 
0,5 fte (M/V voor 18 uur per week) 

 
Wij zoeken een kerkelijk werker met een warme belangstelling voor mensen. Oprecht geïnteresseerd in het 
levensverhaal van de ander. Je bent begripvol en je kunt omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin 
mensen geworteld zijn. Kortom, een kerkelijk werker die goede communicatieve en contactuele vaardigheden 
bezit, kan luisteren en empathisch vermogen heeft.  
 
Jouw taken  
Jouw taken bestaan uit het, samen met onze predikant en de pastorale raad, inhoud geven aan het pastoraat, 
waarbij de predikant zich voornamelijk richt op jeugd, jongvolwassenen en gezinnen en de seniorenpastor 
voornamelijk op de ouderen. We denken daarbij in het bijzonder aan:  

- het verzorgen van individueel pastoraat aan (oudere) gemeenteleden; 
- het aanbieden van netwerkpastoraat, zoals gespreksbijeenkomsten; 
- het ondersteunen van de wijkteams door middel van toerustingsactiviteiten; 
- het verzorgen van uitvaartdiensten; 
- het meehelpen opzetten van nieuwe structuren van pastoraat samen met de predikant. 

 
Wij vragen  
Je bent als kerkelijk werker onderdeel van onze gemeente, functioneert zelfstandig, maar altijd in nauw overleg 
met de predikant, pastorale raad en kerkenraad. 
  
Wij vragen hiervoor:  
 

- een afgeronde HBO-opleiding Theologie;  
- belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland;  
- ingeschreven in het register van kerkelijk werkers;  
- een preekconsent is een pré, maar geen voorwaarde;  
- flexibiliteit in werktijden.  

 
Wij bieden  

- een prettige werkomgeving;  
- een dienstverband van 18 uur per week (0,5 fte), waarbij de uren flexibel in te delen zijn;  
- een aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd;  
- salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de generale regeling voor kerkelijk werkers van de 

Protestantse Kerk in Nederland;  
- enthousiaste gemeenteleden met veel vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente. 
- Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling (permanente educatie). 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze scriba, Peter Prins (scribaat@pgmaasdijk.nl) of 
voorzitter CvK, Wim Pontier (kerkrentmeesters@pgmaasdijk.nl) 
 
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u mailen naar de hiervoor vermelde e-mailadressen. 
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Protestantse Gemeente Maasdijk 
De PG Maasdijk is een enthousiaste Dorpsgemeente. Sinds 2020 komen we samen in de Dorpskerk, in het hart 
van het dorp. Gemeenteleden wonen en werken veelal in het tuinderswezen. Aanpakken en de handen uit de 
mouwen steken is hier niemand vreemd. Dat merk je ook in de gemeente, er is veel enthousiasme aanwezig in 
diensten en activiteiten. Samen leven we, op verschillende wijze ons geloof in God de Vader, Jezus Christus en 
de Heilige Geest uit en we hopen elkaar daarin ook te bemoedigen en inspireren. In diensten en kringen 
ontmoeten we elkaar. In een veranderend maatschappelijk- en kerkelijk landschap zoeken we nieuwe 
aansprekende vormen voor jong en ouder. Veel senioren in onze gemeente groeiden op in de voormalige 
Gereformeerde kerk of in de Hervormde gemeente en hun achtergrond is voor hen belangrijk. Op dorpse wijze 
wordt hier betrokken met elkaar meegeleefd (kaartjes, telefoontjes / "Kom je ff een bakkie doen?" 
Ouderenmiddagen in de kerk worden actief en met plezier bezocht en er zijn veel vrijwilligers. 
 
De Protestantse Gemeente Maasdijk vindt haar inspiratie in de God van de Bijbel die zich in het bijzonder 
bekend heeft gemaakt door Zijn Zoon Jezus Christus en ons bezielt door Zijn Geest. Ons doel is te bouwen aan 
de relatie met God en met elkaar. Wij geloven dat God ieder mens tot bloei wil laten komen, met zijn of haar 
unieke talenten. Wij zien om naar de mensen om ons heen en bieden naar vermogen ondersteuning aan hen 
die dat nodig hebben. Op deze manier dragen wij bij aan de behoefte van en de zorg voor onze naaste en 
werken mee aan een betere wereld. 
 
De komende jaren willen wij veel aandacht schenken aan de kinderen, gezinnen met jongeren en 
jongvolwassenen, zonder de oudere gemeenteleden te verwaarlozen. Onze predikant richt zich met name op 
de eerste groepen. Voor de ouderen willen wij graag een kerkelijk werker die zich als seniorenpastor samen 
met de pastorale teams het pastoraat aan de grote groep oudere gemeenteleden invulling geeft. Zo’n 25% van 
de ruim 1.300 leden is ouder dan 70 jaar. 
 
 


