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Hervormde wijkgemeente Johannes 
 

 
 

 

 
De protestantse gemeente Wageningen is voor haar hervormde wijkgemeente 

Johannes op zoek naar een gedreven en betrokken  
 

Kerkelijk werker (0,4-0,6 fte) 

 
die zich voor een periode van drie jaar aan onze gemeente wil binden. 

 
We zoeken een kerkelijk werker, die belijdend lid is van de Protestantse Kerk in 
Nederland en zich verbonden week aan het profiel van onze wijkgemeente zoals 

beschreven in het beleidsplan. 
 

Onze toekomstige kerkelijk werker weet zich door God geroepen en is een 

authentieke persoonlijkheid. Hij gaat gemakkelijk om met mensen, is 
samenbindend en inspirerend. Hij heeft een goede presentatie, die boeit en 
bindt. Hij is een bruggenbouwer die met visie en gevoel voor diversiteit weet om 

te gaan met de verschillende tradities, die er zijn in de Protestantse Gemeente te 
Wageningen en onze wijkgemeente. Hij is bereid en in staat nauw samen te 

werken met predikant en kerkenraad.  
 
De kerkelijke werker heeft een theologische opleiding afgerond (minimaal Hbo-

niveau), maar meerdere jaren werkervaring is geen vereiste. Bekendheid met 
methoden die gebruikt worden binnen het kerkelijk werk, evenals bekendheid 

met het ledenregistratiesysteem van de PKN is een pre.  
 
Taakgebieden  

De kerkelijk werker zal in nauwe samenwerking met de predikant 
verantwoordelijk zijn voor een aantal taakgebieden. De kerkelijk werker legt 

verantwoording af aan het moderamen van de wijkkerkenraad. De taakgebieden 
zijn: 

 
• Pastoraat 

Het uitvoeren van pastorale werkzaamheden, voornamelijk bezoekwerk in 

de gemeente, verzorgingshuizen en ziekenhuizen, maar ook het verlenen 
van crisispastoraat. Daarnaast wordt verwacht dat de kerkelijk werker de 

gemeente helpt bewust te worden op het gebied van haar pastorale 
verantwoordelijkheid in eigen gemeente en daarbuiten. 
 

• Vorming en toerusting  
Het toerusten en vormen van gemeenteleden binnen kerkelijk werk zoals 

kringwerk, catechese, bezinningsavonden en Bijbelstudies. 
 

• Missionair werk 

Het bewust maken van de missionaire taak die de gemeente heeft en 
daarvoor de nodige activiteiten initiëren. 



• Prediking 

Het leiden van bijzondere diensten: rouwdiensten en weeksluitingen in de 
zorginstellingen 

 
 
Reacties: 

Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u uiterlijk 2 december 2017 inzenden naar onze 
scriba, dhr. H. Wijnveen, Hamerlakkerlaan 40, 6703 EK Wageningen 

henk@wijnveenholding.nl 
 
Informatie: 

Verdere informatie kunt u vinden op onze website:  
http://pg-wageningen.protestantsekerk.net/ 

Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van onze kerkenraad dhr. F. van 
Holten, 0317-357278 
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