
   
 

 

 

2 vacatures kerkelijk werker Protestantse Gemeente Zwolle 

De Adventskerk in Zwolle Zuid en de Oosterkerk in het centrum van Zwolle vormen samen een 
clustergemeente, binnen het samenwerkingsverband van zes wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Zwolle.  

Als cluster Adventskerk-Oosterkerk zijn wij in aanvulling op het huidige team beroepskrachten op 
zoek naar twee enthousiaste 

                                             kerkelijk werkers (m/v)  

                                         1,5 fte (voor gemiddeld 27 uur per week) 

die zich met hart en ziel willen inzetten voor pastoraat en /of willen pionieren in 
gemeente-opbouw voor met name gemeenteleden in de leeftijdscategorie vanaf 20–50 jr. 

Jij bent: 
• iemand met oprechte interesse in de levensverhalen van mensen met wortels in verschillende 

geloofstradities, 

• vertrouwd met individueel pastoraat in brede zin van pastoraal bezoek tot pastorale 
begeleiding aan gemeenteleden, 

• iemand die stevig in de wereld staat, begrip heeft voor verschillen tussen mensen en hiermee 
om kan gaan, 

• iemand die plezier heeft in pionieren; ontwikkelen van nieuwe ideeën, activiteiten en 
netwerken voor de doelgroep die we willen versterken. Daarbij heb je vooral oog voor de 
verbinding tussen verschillende generaties, 

• degene die samen met onze kerkenraad activiteiten ontplooit die ons in onderlinge 
betrokkenheid en het geloof verder brengen. 

 

Jouw taken: 
Je bent als kerkelijk werker onderdeel van onze gemeente, draait mee in het pastorale netwerk 
van ouderlingen, pastoraal medewerkers, bezoekmedewerkers en contactpersonen. Zelfstandig, 
maar altijd in nauw overleg met het team beroepskrachten, de taakgroep pastoraat en de 
kerkenraad. Je zult als kerkelijk werker bevestigd worden in het ambt van ouderling.  

Bij pastoraat denken we vooral aan: 

• pastoraal bezoek aan gemeenteleden, 

• pastorale begeleiding van gemeenteleden in situaties van crisis, ziekte of overlijden, 

• deelname aan de vergaderingen van de Taakgroep Pastoraat.  
 
Bij gemeente-opbouw denken we vooral aan: 

• coaching en activiteiten voor de midden generatie (vanaf 20-50 jaar), 

• het ontwikkelen van nieuwe netwerken gericht op twintigers, dertigers en veertigers in het 
nieuwe cluster, samen met de vier beroepskrachten in het cluster,  

• het ontwikkelen van nieuwe ideeën en activiteiten voor deze middengroep, in ruggespraak 
met vooral de kerkelijk jeugd- en jongerenwerker, 

• het ontplooien van initiatieven en experimenten op het terrein van ontmoeting, spel, viering en 
vorming. 
 

  



   
 

 

 

Wij zijn: 
De Protestantse Gemeente Zwolle is een samenwerkingsverband van zes wijkgemeenten: 
Adventskerk, Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Open Kring, Sionskerk en de Stinskerk. 
Het team beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk bestaat uit drie predikanten 
en een kerkelijk werker. We kiezen voor wat betreft de gemeente opbouw vacature met name 
voor het versterken van deze middengroep omdat dit de groep is die binnen de toekomstige 
nieuwe clustergemeente de verbinding vormt tussen jeugd en oudere generatie. 
 

Wij vragen: 
• een afgeronde HBO-opleiding Theologie, afgestudeerd aan de Hogeschool Ede, Windesheim 

of een gelijkwaardige opleiding én dat je bent ingeschreven in het register van kerkelijk 
werkers (kandidaten die nog in de afstudeerfase zitten worden uitgenodigd om mee te 
solliciteren mits zij voor registratie in aanmerking komen), 

• dat je meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland bent, 

• goede communicatieve en contactuele vaardigheden; je kunt luisteren en beschikt over 
sociale en pastorale vaardigheden, 

• een pro-actieve opstelling, bereidheid om te leren en een flexibele opstelling qua 
beschikbaarheid, 

• de competenties: empathisch vermogen en zelfstandig kunnen werken gericht op verbinding. 

 
Wij bieden: 
• een gemeente waarin veel activiteiten ontplooid worden gericht op verbinden, ervaren en 

samen gemeente zijn, 

• een prettige werkomgeving in een divers team met ruimte en potentieel voor het ontwikkelen 
van initiatieven binnen onze clustergemeente, 

• de mogelijkheid uren in overleg flexibel in te delen, 

• een aanstelling voor langere tijd; in eerste instantie voor 1 jaar met vooralsnog een maximum 
van 4 jaar, 

• salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de generale regeling voor kerkelijk werkers van de 
Protestantse Kerk in Nederland, 

• een dienstverband van gemiddeld 27 uur per week; dit is de helft van de totale beschikbare 
formatie. De uiteindelijke verdeling over beide kerkelijk werkers is mede afhankelijk van de 
mate waarin de gevraagde kwaliteiten aanwezig blijken te zijn bij de sollicitanten. De 
uiteindelijke verdeling ligt daarmee ergens tussen de 18-36 uur per week (0,5-1,0 fte). 

 
Onze voorkeur gaat uit naar kerkelijk werkers met ervaring/affiniteit op zowel het gebied van 
pastoraat als pionieren in gemeenteopbouw. Maar ook als je kwaliteiten vooral op een van beide 
gebieden liggen is jouw sollicitatie van harte welkom.  
 
In je sollicitatie en cv lezen we graag meer over je persoonlijke kwaliteiten, voorbeelden van 
aantoonbare ervaring en bereikte resultaten. Als er sprake is van bijv. een maximale 
beschikbaarheid wil je dit dan ook vermelden? 
 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Anneke van der Meulen, voorzitter kerkenraad 
Adventskerk, tel. 06 53720539 of per mail via scriba@adventskerk.nl.  

Je sollicitatie met motivatie en CV kun je voor 28-02-2022 mailen naar   
administratie@pknzwolle.nl t.a.v. wervingscommissie KW Cluster Adventskerk-Oosterkerk. 
Nadien zal contact met je worden opgenomen over een eventueel vervolg. Bij aanstelling vragen 
wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).   
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