
 

 

 

 

Wijkgemeente De Open Hof - onderdeel van de Protestantse Gemeente Veenendaal - is een veelkleurige 
gemeente met ruim 1800 leden en momenteel één predikant. De wijkgemeente is in 2019 ontstaan uit 
het samengaan van 2 wijkgemeenten. Tot de wijkgemeente behoort de nieuwe wijk Veenendaal-Oost. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste  

Kerkelijk werker 
(m/v voor 16 tot 20 uur per week) 

met een warme en oprechte belangstelling voor mensen. Je kunt goed luisteren en je in de ander 
inleven. Je bent begripvol en kunt omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin mensen 
geworteld zijn. Vanuit jouw eigenheid en je doorleefde geloof ben je voor mensen een gesprekspartner 
op hun levensweg en kun je hen bijstaan. Ook draag je graag bij aan het ontwikkelen van eigentijdse 
vormen van pastoraat. Kortom, je bent een kerkelijk werker die goede communicatieve en contactuele 
vaardigheden bezit, alsook over organisatorisch talent beschikt. 

Jouw taken  
Jouw taken bestaan uit het, in overleg met onze predikant(en) en de taakgroep pastoraat, inhoud  
geven aan het pastoraat. We denken daarbij in het bijzonder aan:  

• het verzorgen van individueel pastoraat aan (oudere) gemeenteleden 

• het organiseren en aanbieden van groepspastoraat, zoals gespreksbijeenkomsten 

• het verzorgen van uitvaartdiensten 

• het ondersteunen van en samenwerken met ouderlingen en bezoekmedewerkers binnen het 
(ouderen)pastoraat 

• het voorgaan in enkele diensten, onder andere in het verpleeg-en verzorgingshuis gesitueerd  
in onze wijkgemeente 

• een steentje bijdragen aan het opbouwwerk in de nieuwe wijk Veenendaal-Oost 

Je bent als kerkelijk werker onderdeel van onze gemeente, functioneert zelfstandig, maar altijd in goede 
afstemming met de predikant(en), de taakgroep pastoraat en de wijkkerkenraad. Het beleidsplan van 
onze gemeente geeft richting aan jouw werkzaamheden. Je bent bereid om met nieuwe prioriteiten 
mee te bewegen.  
Ook ben je bereid om je als ambtsdrager in onze gemeente te laten bevestigen.  

Jouw competenties 
Wij vragen hiervoor:  

• een afgeronde Hbo-opleiding Theologie 

• belijdend lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland 

• ingeschreven staan in het register van kerkelijk werkers 

• over een preekconsent beschikken is prettig, maar geen voorwaarde 

• flexibel met werktijden kunnen omgaan 

• een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kunnen aanleveren 

  



 

Wij bieden  

• een prettige werkomgeving, waarin je er niet alleen voor staat 

• een dienstverband van 16 tot 20 uur per week, waarbij de uren flexibel in te delen zijn 

• een aanstelling in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging 

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

• enthousiaste gemeenteleden die zich inzetten voor de gemeente 

• ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling  

Sollicitatieprocedure  
De vacature is uitgezet op de website van onze gemeente én op de website van de landelijke kerk.  
Aan de gemeente is gevraagd om namen van kandidaten aan te leveren.  
Tot 14 februari 2022 kan er op de vacature gesolliciteerd worden. Hierna zullen de ontvangen reacties 
door de sollicitatiecommissie – bestaande uit ds. John Boogaard, mevr. Wilma Kloet, dhr. Ramon Pol  
en mevr. Anke Smid – beoordeeld en geselecteerd worden.  
De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 14 februari. 
Een eventueel vervolggesprek kan plaatsvinden in de week erna.  

Direct hierna brengt de sollicitatiecommissie verslag uit en doet hopelijk een voordracht van voorlopige 
benoeming aan de wijkkerkenraad. De eventuele bevestiging van de kerkelijk werker in het ambt wordt 
dan ook besproken. Wanneer de kerkenraad instemt met de voordracht, kan deze aan de gemeente 
bekend gemaakt worden. Waarna deze het recht heeft om eventuele bezwaren tegen de benoeming  
(en bevestiging in het ambt) in te dienen.  

Mocht alles gaan zoals gewenst, dan kan het arbeidscontract getekend worden.  
Als datum van indiensttreding wordt 1 maart aangehouden.  

Contact  
Ben je geïnteresseerd of heb je behoefte aan nog meer informatie?  
Neem dan contact op met onze scriba, mevrouw Henny Bokje.   
E-mailadres:   scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl  
Telefoonnummer:  0318-500807  
Website:   www.de-open-hof.nl 

Je sollicitatie met motivatie en curriculum vitae kun je ook aan haar mailen.   
Graag ontvangen wij je reactie vóór 14 februari 2022.  
 
Onderstaande informatie vind je via de volgende link: 

https://www.de-open-hof.nl/bij-vacature-kerkelijk-werker/  

• Beleidsplan 2022-2026 

• Document over de pastorale organisatie & doelgroepenpastoraat 

• Digitale versie van het kerkblad Samen Een  

• Zondagsbrief digitaal  
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