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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. 

 
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 voor 01-10-2021 mailen naar de hiervoor vermelde e-mailadressen. 
 


