
De Protestantse Wijkgemeente Luka s                  

Wageningen   

zoekt een  
 

kerkelijk werker (0,6 fte) 
   

De Protestantse wijkgemeente Lukas van de Protestantse Gemeente te Wageningen is op 

zoek naar een kerkelijk werker om, samen met de twee predikanten van de gemeente, 

taken uit te voeren: 

 binnen het pastoraat als pastor van twee buurten  

 onze speerpunten voor de periode 2018-2021 te helpen opzetten en borgen. De 

speerpunten betreffen: Onderling Pastoraat, Pastoraat en Diaconaat rond nieuwe 

groepen en begeleiden en werven van vrijwilligers. 

 het trekken van het project “Ontmoet elkaar Groepen”. 

Kortom een werker die midden in de gemeente komt te staan en niet alleen aan ‘losse 

projecten’ werkt, maar ook mede-pastor wordt.  Dat wil zeggen dat hij/zij pastorale 

contacten opbouwt en onderhoudt met gemeenteleden.  

 

Wij zijn…..  

De Protestantse wijkgemeente Lukas is een veelkleurige gemeente. Ze bestaat uit 

gelovigen met uiteenlopende geloofsopvattingen, leeftijden en achtergronden. We 

vormen een levendige gemeenschap die oog heeft voor elkaar, voor de omgeving waarin 

we kerk zijn en voor de snelle ontwikkelingen in onze (wereld)samenleving. We proberen 

elkaar vast te houden en met elkaar op weg te gaan naar de toekomst die God ons 

beloofd heeft. 

De eredienst staat centraal als plek van viering, lering en bemoediging. Daar ontmoeten 

we elkaar in Christus en luisteren we naar Gods woord. Onze wijkgemeente maakt, 

samen met de wijkgemeente Johannes, deel uit van de Protestantse Gemeente te 

Wageningen (PGtW) en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wijkgemeente 

Lukas viert haar erediensten in twee gebouwen in Wageningen: de Bevrijdingskerk en de 

Grote Kerk. 

 

Wij zoeken een kerkelijk werker die….  

o het geloof kan en wil delen met mensen,  

o ruime ervaring heeft in een eerdere gemeente/gemeentes (als vrijwilliger of als 

professional) met pastoraat en het leiden van groepen, maar sluiten een beginner in 

wie we alle vertrouwen hebben niet uit, 

o toegewijd is en ervaring heeft met het opzetten, begeleiden en borgen van nieuwe 

initiatieven, 

o pastorale bezoeken op zich neemt,  

o bereid is tot het leiden van rouwdiensten,  

o beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden,  

o zichzelf als verbinder beschouwt, 

o als ambtsdrager lid wordt van onze wijkkerkenraad, 

o betrokken wil zijn bij onze wijkgemeente, 

o zitting neemt in de beraadsgroep Pastoraat en/of Diaconaat, 

o ingeschreven is in het register van kerkelijk werkers binnen de PKN. 

 

Wij bieden……  

o een functie voor 0,6 à 0,7 fte, afhankelijk van de inschaling, voor de duur van drie 

jaren (periode 2018 tot 2021) zonder mogelijkheid tot verlenging 

o een prettige werkomgeving met veel vrijwilligers  

o kerkelijk werk onder gemeenteleden i.o.m. de (twee) predikanten  

o salaris en arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd binnen de regelingen PKN  

 



Reacties  

Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u uiterlijk tot 15 oktober 2017 inzenden naar 

scriba.lukas@gmail.com, ter attentie van mw. Corrie van Eck. 

 

Contact  

Mocht u op zoek zijn naar informatie, dan kunt u onze website www.pg-

wageningen.protestantsekerk.net/ raadplegen en uiteraard kunt u contact opnemen met 

onze scriba. 
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