is op zoek naar een studentenpastor
voor 18 á 24 uur.
Wageningen University & Research
Wageningen University & Research (WUR) is een
dynamische, internationale omgeving met
ambitieuze studieprogramma’s. Van studenten
worden excellente prestaties verwacht en
tegelijkertijd hebben veel studenten behoefte
aan zelfontplooiing op het vlak van zingeving,
geloofsbeleving en spiritualiteit.
Spectrum (Student Platform en Chaplaincy) wil
helpen bij de zoektocht van studenten naar een
zinvol bestaan. Spectrum wil ruimte creëren –
ruimte voor vieringen, meditatie, creatieve
expressie, ontmoeting en het (kritische) gesprek
op het grensvlak van filosofie, religie en
wetenschap.

De pastor
Wij zoeken een pastor die, bezield door de
Levende Geest, verlangt een levende brief van
Christus te zijn. Vanuit deze innerlijke
bevlogenheid en betrokkenheid zet de pastor
activiteiten op en onderhoudt pastorale
contacten met binnenlandse - en buitenlandse
studenten in Wageningen.
De pastor:
• ondersteunt studenten op hun levensweg
en op het gebied van geloof en
levensbeschouwing
• staat open voor geloofsvragen van zoekers,
vragers en gelovers
• verbindt studenten vanuit de hele wereld
met een grote diversiteit aan
achtergronden en geloofsbelevingen
• durft buiten gebaande paden te treden
• heeft organisatietalent en werkt graag
samen met anderen

Wat gaat de pastor doen?
•
•
•

•

individueel pastoraat
kringen en activiteiten opzetten en
begeleiden
activiteiten in de brede zin: ontmoeting,
verdieping, bezinning, geloof/spiritualiteit,
persoonlijke groei, filosofie en creativiteit
aansturen van het Spectrumteam van
studenten

•
•
•

ondersteunen van contacten tussen
(buitenlandse) studenten en andere
inwoners van Wageningen
zo mogelijk voorgaan in vieringen en deze
vieringen voorbereiden met studenten
samenwerken met andere studentenpastores
in Spectrum en via Spectrum contact
onderhouden met de WUR én samenwerken
met andere pastores van de Protestantse
Gemeente Wageningen.

Functie-eisen:
•

•
•
•
•

•
•

•

(binnenkort) voltooide universitaire
theologie- opleiding met affiniteit voor lifesciences en beroepbaar zijn als predikant (of
uitzicht daarop)
kent een persoonlijk geloof en is meelevend
lid van de PKN
heeft affiniteit met diversiteit en breedte
binnen de kerken
kan zelfstandig werken, initiatieven nemen
én goed samenwerken
weet studenten en anderen te stimuleren
en te verbinden, het ontwikkelen,
onderhouden en uitbouwen van netwerken
is vertrouwd met het gebruik van sociale media
heeft kennis van de Engelse taal zowel
in spreken als in schrijven; een pre is
het beheersen van één of meer andere
talen (Spaans, Portugees, Frans,
Chinees of Bahasa Indonesia)
werkzaam geweest in het buitenland is
een pré.
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Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is in eerste instantie voor
drie en een half jaar en betreft een 50% 70% (nader te overleggen) parttimefunctie.
Daarna is verlenging mogelijkerwijs een
optie. De pastor komt in dienst van de
mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in
Nederland. De arbeidsvoorwaarden en
salariëring zijn volgens de PKN CAO.

Solliciteren
We nodigen je van harte uit om te
solliciteren op deze functie. Dat kan door
een motivatiebrief en CV te sturen naar
willemijn@kpnplanet.nl. Wil je meer
informatie, dan kan je contact opnemen
met Willemijn Lammers
willemijn@kpnplanet.nl / 06- 12914425.
Deadline voor de sollicitaties is vrijdag 17
juni 2022. We willen liefst zo snel mogelijk
starten met de nieuwe studentenpastor en
gaan graag met je in gesprek over de
mogelijkheden.

