
De Protestantse Gemeente Lux Mundi te Lexmond en Hei- en Boeicop zoekt 

met ingang van 1 september 2021 een 

 

Kerkelijk werker (m/v) ten behoeve van het 

ouderenpastoraat (0,2 fte) 

 

Functieprofiel 

Wij zoeken een kerkelijk werker die: 

• Ervaring heeft met ouderenpastoraat en daar vanzelfsprekend ook affiniteit mee heeft; 

• De Bijbelse boodschap van Gods liefde, troost en genade in gesprekken en vieringen brengt 

en deze weet te verbinden met het dagelijks leven van mensen; 

• Zichzelf laat zien en toegankelijk is; 

• Goed kan en wil samenwerken met de predikant, de ouderlingen en diakenen, verschillende 

commissies en andere gemeenteleden; 

• Bekend is met onze veelzijdige dorps-geloofsgemeenschap of zich daarin snel kan inwerken 

zodat de hele gemeente en de kerkelijk werker elkaar goed leren kennen en vinden; 

• Gemeenteleden met een verscheidenheid aan geloofsbeleving aanspreekt; 

• Belijdend en meelevend lid is van een gemeente van de Protestantse Kerk; 

• Ten minste een Hbo-opleiding theologie heeft gevolgd, bij voorkeur met uitstroomprofiel 

pastoraal werk; 

• Preekconsent heeft en bereid is om enkele keren per jaar een zondagse eredienst te leiden; 

• Ingeschreven is (of wil worden) in het register kerkelijk werkers van de PKN; 

• Bereid en in de gelegenheid is om het werk flexibel in te vullen. 

De belangrijkste taken: 

• Pastorale zorg aan ouderen; 

• Stervensbegeleiding van ouderen, leiden van rouwdiensten en nazorg van nabestaanden; 

• Afstemmen en overleggen over pastorale zaken met de predikant en de wijkouderlingen; 

• Enkele keren per jaar voorgaan in kerkdiensten; 

• Het precieze takenpakket zal ontstaan in overleg met onze nieuwe predikant die in augustus 

2021 in onze gemeente wordt bevestigd.  

Wat bieden wij: 

• Veel actieve gemeenteleden die zich van harte inzetten voor de geloofsgemeenschap; 

• Arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn. Inschaling in schaal 9 conform 

de salarisregeling voor kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland; 

• Aanstelling voor een periode van 1 jaar met de mogelijkheid dat deze periode wordt 

verlengd. 

U kunt tot 15 juni 2021 uw sollicitatie (brief en CV) richten tot de sollicitatiecommissie van de 

Protestantse Gemeente Lux Mundi via het emailadres: scriba@lux-mundi.nl. 


