Kerkelijk jongerenwerker
16 uur per week

Voor professionele uitbreiding van ons jongerenwerk zijn wij op zoek naar een par�me
kerkelijk jongerenwerker. Met het jongerenwerk hopen we te bereiken dat jongeren zich
thuis voelen in de gemeente, de bijbel en God leren kennen en de verhalen weten te
verbinden met hun eigen verhaal.
Wie zijn wij?
De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Oegstgeest
vormen gezamenlijk een levendige en veelkleurige streekgemeente met ongeveer 800
leden. Meer dan 200 leden zijn jonger dan 23 jaar.
Het jeugdwerk hee� een hoge prioriteit en er zijn veel jongeren en volwassenen die zich
inze�en op de diverse clubs. We willen een intergenera�onele gemeenschap zijn waar de
jongeren onderdeel van zijn.
Je houdt je bezig met de volgende taken
• Samen met de jeugdraad vormen en uitvoeren van beleid omtrent het jongerenwerk.
• Samen met de jeugdraad toerusten van leiders van de verschillende jeugdclubs.
• Aansluiten bij bestaande ac�viteiten met als eerste focus jongeren in de �enerlee�ijd.
• Het organiseren van ac�viteiten met en voor de jeugd.
Wat verwachten we van je?
• Je bent belijdend ac�ef lid van een NGK, GKv of verwant kerkgenootschap (zoals
de CGK of de PKN).
• Je hebt hart voor jongeren, in het bijzonder �eners en kan je goed inleven in hun
levensfase en de onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren in een seculiere wereld.
• Je bent een voorbeeld voor jongeren wat betre� persoonlijk geloof in God.
• Je bent gericht op samenwerking met de leiding van de verschillende jongerenclubs en
de predikant.
• Je hebt een relevante opleiding afgerond op tenminste HBO niveau.
• Je bent zichtbaar en aanwezig voor de jongeren, onder andere in de zondagse diensten.
• Je maakt deel uit van de jeugdraad en bezoekt regelma�g kerkenraadsvergaderingen.
Wij bieden:
• Een open kerkelijke gemeenschap met betrokken gemeenteleden, kerkenraad en
predikant;
• Een dienstverband van twee jaar met mogelijkheid tot verlenging;
• Een salaris conform de richtlijn arbeidsvoorwaarden kerkelijk werker van het Steunpunt
Kerkenwerk;
• Een groot aantal enthousiaste en capabele vrijwillige jongerenwerkers.
Solliciteren
Je mo�va�ebrief en CV kun je voor 6 mei sturen naar de wervingscommissie, ter a�en�e van
Peter van Balen (pvanbalen@ziggo.nl). Bij vragen over de vacature kun je contact opnemen
met Peter van Balen via het genoemde email adres of met de predikant, ds. Pieter Kleingeld
(pieterkleingeld@pm.me).

