De Hervormde gemeente te Sprang is in verband met het vertrek van de huidige
pastoraal werker op zoek naar een

Pastoraal werker
(ca. 17 uur per week) en een

Catecheet
(ca. 5 uur per week)

We zoeken iemand die een levend geloof in de God van de Bijbel heeft en zich als belijdend lid van de
Protestantse Kerk thuis voelt in een brede Hervormde gemeente, die staat in een hervormd-gereformeerde
traditie.

De werkzaamheden:
Pastoraat:
• bezoekwerk onder ouderen en zieken, en rondom levensgebeurtenissen
• voorgaan in rouw- en verpleeghuisdiensten en voorkomende bijeenkomsten en diensten
• bijwonen van diverse overlegvormen van het pastorale team en daarin een bijdrage leveren
Catechese en toerusting:
• in samenspraak met het catecheseteam en de predikant vorm geven aan de catechese
• verzorgen van toerusting aan vrijwilligers van de gemeente
• verzorgen van het kringwerk in overleg met de predikant en de kerkenraad

Vereisten pastoraal werker en catecheet:
• bereid om ook in de avonduren te werken
• een (bijna) voltooide opleiding die gericht is op uitvoering van genoemde taken
• bij voorkeur in het bezit van een preekconsent of bereid dit te halen

U dient aan te geven:
• of u solliciteert voor beide taken (onze voorkeur) of voor een deel daarvan
• of u bereid bent, in verband met permanente educatie van de predikant van 1 januari tot 1 oktober 2020,
(uiteraard tegen vergoeding) taken/uren van hem over te nemen buiten de bovengenoemde uren
• of u bereid bent zich hier te vestigen en met onze gemeente mee te leven, indien het contract voor
bepaalde tijd bij goed functioneren vanaf 1 oktober 2020 zal worden gevolgd door een contract voor
onbepaalde tijd

Wij bieden u:
• een inspirerende werkomgeving met gemotiveerde vrijwilligers in een gemeente waar we dankbaar voor
zijn
• u komt samen te werken met de predikant
• in eerste instantie vindt benoeming plaats in een tijdelijk contract tot D.V. 1 oktober 2020
• salariëring conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers van de PKN

Procedure
Wanneer u interesse heeft in deze vacature kunt u tot en met uiterlijk 11 november 2019 solliciteren via
sollicitatie@hervormd-sprang.nl. Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de functie kunt u zich wenden
tot ds. E. van Wijk (predikant@hervormd-sprang.nl, tel. 0416-272380). Op 20 november worden ’s middags de
eerste gesprekken gevoerd. De vacature ontstaat per 1 januari 2020.

De Hervormde gemeente te Sprang bevindt zich in het dorp Sprang-Capelle, dat ligt naast Waalwijk, op de
zuidgrens van Protestants Nederland. Het is er goed werken en wonen, is vlakbij de Maas en de Drunense
duinen en is goed te bereiken via de A59.

