
De Protestantse Gemeente Emmen is op zoek naar een kerkelijk werker voor 18 uur ( 0,5 fte ) 

 

Een kerkelijk werker voor de wijk PG Emmermeer (Ichthus), 

 

Deze kerkelijk werker zal onderdeel zijn van het nieuwe pastoraal samenwerkingsteam van de PG 

Emmermeer (Ichthus) en de PG Emmen-Zuid  (De Opgang). In het team werken twee predikanten, 

resp. 0,4 en 1,0 fte, een jeugdwerker voor 0,5 fte, een kerkelijk werker voor 1,0 fte, en twee de nieuw 

te benoemen kerkelijk werkers ouderen (KWO) voor 0,5 fte. 

 

Eén kerkelijk werker wordt ingezet voor alle wijken van de PGE in projecten voor ouderen (zie onze 

andere advertentie).  

De andere kerkelijk werker ouderen wordt ingezet voor de wijk Emmermeer. Dat betreft deze 

advertentie. 

Een combinatie van beide functies is mogelijk 

 

Uw belangrijkste taken: 

- Het bezoekwerk aan de (oudere) gemeenteleden van Ichthus; 

- Nauwe samenwerking met het bestaand pastoraal overleg van Emmermeer 

- Bieden van pastorale zorg bij ziekte en overlijden van gemeenteleden 

- Leiden van rouwdiensten en reguliere diensten in Emmermeer 

 

Wie bent u en wat verwachten we van u? 

U bent een betrokken, gedreven en proactieve kerkelijke werker aan wie de kerkenraad de 

bovengenoemde taken kan toevertrouwen. Een professional die ervaring heeft in het 

ouderenpastoraat. Met ervaring in het voorgaan in reguliere diensten en rouwdiensten.  

 

We zoeken iemand die: 

Een bewogen en sociaal hart heeft en affiniteit heeft met het ouderenpastoraat; 

Met plezier het gesprek aangaat met ouderen, en een luisterend oor kan bieden als mensen dat nodig 

hebben in tijden van zorg en verdriet; 

Kan meedenken met nieuwe vormen van ouderenpastoraat en hieraan zelf uitvoering kan geven; 

Ervaring heeft in het vormgeven en leiden van uitvaartdiensten; 

Voor wil gaan in reguliere en/of themadiensten in samenwerking met gemeenteleden; 

Realistisch en optimistisch in het leven staat en zich goed kan verplaatsen in anderen, ook in andere 

geloofsbelevingen; 

Zelfstandig kan werken en een flexibele, avontuurlijke instelling heeft; 

Over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met de 

predikanten, ambtsdragers en het pastoraal overleg in de wijkgemeente Emmermeer;  

Bereid is zich in te zetten voor een goede samenwerking met alle leden van het pastoraal 

samenwerkingsteam van de PG Emmen 

Zich betrokken weet bij en actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeentes; 

Wordt bevestigd als ouderling/kerkelijk werker in de PG Emmermeer (Ichthus); 

 

Wat is uw opleiding en ervaring? 

U heeft een door de PKN erkende HBO-opleiding theologie voltooid; eventueel bijscholing in 

ouderenpastoraat; 

U staat ingeschreven in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland; 

 

Wat bieden wij? 

Ichthus, een actieve en betrokken gemeente als ankerpunt;  

Voor specifieke taken van ouderenpastoraat goede samenwerking en afstemming met de andere 

wijkgemeenten van de PG Emmen; 

Aansturing vanuit een pastoraal samenwerkingsteam van de PG Emmermeer (Ichthus) en de PG 

Emmen Zuid (De Opgang); 

Een actief pastoraal samenwerkingsteam in de wijk om mee samen te werken; 

Een dienstverband van 0,5 fte (18 uur per week);  



Een aanstelling voor drie jaar met daarna kans op verlenging van contract; 

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Wie zijn wij?  

Ichthus (zie www.ichthus-emmermeer.nl) 

De Ichthuskerk is voor velen een vertrouwd adres in Emmermeer, een van de oudste wijken van 

Emmen. De vergrijzende wijkgemeente hecht eraan dat er binnen de samenwerking met de 

Protestantse Gemeente Emmen en met de wijkgemeente Emmen Zuid, een plek in Emmermeer blijft 

van Ontmoeting en Inspiratie. De wijkgemeente heeft onlangs haar prioriteiten opnieuw besproken en 

bepaald. Ze wil een gastvrije plek zijn voor iedereen die zich vanuit een open blik wil verdiepen in de 

belangrijke dingen van het leven rond de goede boodschap van Jezus. Van daaruit zijn er drie 

bloeifactoren bepaald die de gemeente de komende jaren wil versterken: omzien naar elkaar; 

verdieping en ontmoeting; en boeiende en gevarieerde kerkdiensten. Versterking van het 

ouderenpastoraat is daar onderdeel van. Er is een toenemend aantal ouderen, en een afnemend 

aantal vrijwilligers, gelukkig is er een financiële ruimte om vanuit Ichthus voor 50% een KWO te 

kunnen benoemen. 

 

Voelt u zich aangesproken? 

Wij ontvangen graag uw brief en CV vóór 3 juli 2022. U kunt uw reactie sturen via de mail naar de 

sollicitatiecommissie PG Emmen, t.a.v. gj.hietland@pgemmen.nl  

Voor aanvullende vragen over de vacature kunt u contact opnemen met ds. G.C. Kajim, mailadres: 

g.c.kajim@hetnet.nl 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 11 juli 2022 

 

mailto:gj.hietland@pgemmen.nl
mailto:g.c.kajim@hetnet.nl

