De Nederlands Gereformeerde Kerk
De Lichtboog te Houten is op
zoek naar een kerkelijk werker
en
m/v (0,5 fte).

pastoraat diaconaat
De visie van De Lichtboog staat verwoord in ons visiedocument
‘Licht Aan’. De Bijbelse visie op licht inspireert ons, biedt zicht op
onze identiteit in Christus, en vormt de basis voor ons handelen.
We zijn gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen.
We stimuleren elkaar om uit te delen van wat we van God hebben
ontvangen. We verlangen ernaar om als gemeente elkaar te
bemoedigen en uitdagen om te groeien in geloof en in het leven
dat daarbij past. We staan hierbij in de traditie van de NGK en
vinden herkenning in het gedachtegoed van New Wine en Alpha.
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We willen als gemeente graag:
Jezus volgen door trouw te luisteren en te leven naar wat God in zijn Woord en
door zijn Geest zegt;
hart hebben voor mensen om ons heen, door oprechte aandacht te tonen en in te
spelen op hun persoonlijke vragen, noden en behoeften;
missionair zijn door met onze persoonlijke gaven Jezus’ liefde te laten zien in onze
leefomgeving.

We zoeken een kerkelijk werker pastoraat en diaconaat

met wijsheid en – levenservaring die lid wordt van de staf en verantwoordelijk
wordt voor de pastorale zorg en de diaconale hulp in de gemeente.

We zoeken iemand met de volgende competenties:
Vertrouwend en hoopvol gelovige met hart voor mensen in nood en aan de rand
van de gemeente.
Zelfstandig & samenwerkend - Zowel zelfstandig kunnen handelen in (pastorale &
diaconale) trajecten als een goede samenwerker te midden van teams, staf, hulpverleningsinstanties en voorgangers.
Netwerker - Creatief in het zoeken van helpers, zowel binnen het netwerk van de
hulpvrager als binnen de gemeente. Kennis van De Lichtboog is hierbij een pre.
Sterk in overzicht en organisatie - In staat tot inschakelen van vrijwilligers en voorgangers en het kunnen organiseren en inspireren van teams. Overzicht kunnen
bewaren in complexe (team)situaties.
Contextueel bewustzijn - Inzicht in lokale samenleving en het professionele hulpverleningscircuit.
Creatief in zoeken van oplossingen in complexe situaties - Dit vergt regelmatig
kunnen improviseren en nieuwe wegen durven gaan met mensen.
Empathie en geduld - Goed inleven in persoon, context en verhaal zonder erin op
te gaan.
Zelfreflectief vermogen - Kan eigen positie goed inschatten en relativeren.
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De taken zijn:
-	
Coördineren van hulp & zorg aan personen of gezinnen - intake en coördinatie
van pastorale zorg en diaconale hulp;
-	
Zelfstandig uitvoeren van pastorale en diaconale contacten/trajecten. luisteren
naar de vraag, samen bidden en samen zoeken naar concrete oplossingen en
anderen die kunnen helpen.
- Teams van vrijwilligers aansturen en afstemmen met voorgangers.
-	
Interne cultuur stimuleren van onderlinge zorg, hulp & hoop, kortom: naar elkaar
omzien. O.a. door een voorbeeld te geven en anderen aan te moedigen.
-	
Deelname aan visieontwikkeling, met name rondom morele en ethische vragen,
pastoraat en diaconaat, zorg voor doelgroepen e.d.
-	Naast deze specifieke taken wordt van de kerkelijk werker pastoraat verwacht
dat deze deelneemt aan de staf en samen met andere stafleden en de oudstenraad verantwoordelijkheid draagt voor het geheel van de gemeente.

Wij bieden:
-

Een levendige, jonge gemeente van ongeveer 2000 leden met veel ontwikkeling.
Een gemeente waarin zowel Alpha als New Wine diep geworteld zijn.
Een groot netwerk binnen de gemeente met veel capaciteiten.
Een multidisciplinair stafteam
Arbeidsvoorwaarden conform Steunpunt kerkenwerk

We nodigen je uit om te solliciteren wanneer je:
je in bovenstaand profiel herkent. We vragen een HBO/WO werk- en denkniveau
met aantoonbare interesse en ervaring in pastoraat en/of diaconaat. Je bent
belijdend NGK-lid of bereid dat te worden en woont in de (directe omgeving van)
Houten (of bent bereid daar te wonen).
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Wil je solliciteren en/of heb je vragen?
Neem contact op met Pieter Dingemanse via
pieter.dingemanse@gmail.com of 06-48160195 (buiten kantoortijden).
Sluitingsdatum: 16 oktober 2020. De eerste sollicitatieronde vindt
plaats in de vierde week van oktober.
Verdere informatie:
Verdere informatie over onze gemeente vindt u in ons:
visiemanifest ‘Licht Aan’ (2015), een factsheet over De Lichtboog
(2018) en de website www.delichtboog.nl

