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Vacature kerkelijk werker Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (m/v) 

 

De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zoekt voor het ouderenwerk in drie  

wijkgemeentes per direct een kerkelijk werker voor 1,0 fte. 

 

Vooraf 

Onze gemeente bestaat uit vier wijkgemeentes, te weten wijkgemeente Kruiskerk in Amstelveen 

Noord, wijkgemeente Paaskerk in Amstelveen Zuid, wijkgemeente Pelgrimskerk in Amsterdam 

Buitenveldert  en de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer voor Amstelveen e.o. 

In de drie eerstgenoemde wijkgemeentes zijn momenteel naast een jeugdwerker (0,8 fte) zes 

predikanten (5,4 fte) werkzaam. Een van de predikantsplaatsen is vacant (0,8 fte).  

Het ligt in de lijn der verwachting dat de huidige formatie in de nabije toekomst, na de vervulling van 

de huidige vacature, zal afnemen.  

De gemeentes hebben een proces van fusies en kerksluiting achter de rug en groeien momenteel 

verder naar elkaar toe.  Alle drie de wijkgemeentes kenmerken zich door een grote variëteit aan 

geloofsbeleving, veel vrijwilligers en een scala aan activiteiten. Alle drie zijn ze ook kwetsbaar door 

toenemende  vergrijzing en een dalend aantal vrijwilligers. Daarom richten we ons in ons pastoraat 

allereerst op de bestendiging van de bestaande activiteiten. Naast de aandacht voor de ouder 

wordende gemeenteleden investeren we  in nieuwe vormen van kerk-zijn en jeugdwerk zowel 

binnen als buiten de grenzen van de gemeente. Twee van de predikanten zijn hiervoor deels 

vrijgesteld: totaal 0,9 fte, waarvan 0,5 fte vacant. 

Op het gebied van pastoraat hebben de drie wijkgemeentes de afgelopen jaren een ontwikkeling 

doorgemaakt die zich laat omschrijven als een beweging van 'verzorgingspastoraat gericht op 

aanbod, naar ontmoetingspastoraat gericht op vraag' . Het traditionele huisbezoek en de daarbij 

horende wijkindeling wordt  daarbij meer en meer losgelaten en vervangen door 

ontmoetingsbijeenkomsten en bezoek op aanvraag.  

 

Voor de Paaskerk betekent dit dat er op vijf plekken in de verschillende deelwijken een aantal keren 
per jaar ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen van 75 jaar en ouder. Dit 
ontmoetingspastoraat biedt gemeenteleden de kans elkaar regelmatig te ontmoeten en gesprekken 
te voeren over diverse levensthema’s. Bovendien wordt het onderlinge pastoraat hierdoor 
gestimuleerd. 
 
In de Kruiskerk is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een aantal nieuwe activiteiten voor ouderen 

binnen de kerk en de omliggende Elsrijk buurt. Onder de overkoepelende term Herbergactiviteiten 

zijn activiteiten als Open huis, Sing Inn, Cultuurdagen, thema middagen, Goede Buren, vieringen en 

kringen ontstaan waarin onderlinge ontmoeting en verbinding steeds verder gegroeid zijn. 

In Paaskerk en Kruiskerk zijn in de afgelopen jaren  twee kerkelijk ouderen werkers werkzaam 

geweest voor 2x 0,4 fte.  De aan te stellen kerkelijk werker kan het door hen begonnen werk deels 

uitbouwen, maar ook de wijkgemeentes adviseren in nader te maken keuzes.  
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De Pelgrimskerk heeft nog geen kerkelijk werker voor ouderen gehad. Die wijkgemeente heeft wel 

een relatief groot aantal ouderen. Voor hen is veel aandacht in het aanbod van het zomer- en 

winterprogramma. 

 

Verdeling 

De inzet van de kerkelijk werker verdeelt zich als volgt onder de drie wijkgemeentes: 0,4 fte voor de 

Kruiskerk, 0,4 fte voor de Paaskerk en 0,2 fte voor de Pelgrimskerk. In Kruis- en Paaskerk zal deze 0,4 

fte worden verdeeld in 0,2 fte individueel pastoraat en 0,2 fte ontmoetingspastoraat. Het individuele 

pastoraat richt zich vooral op hen die niet deel kunnen nemen aan de bijeenkomsten.  

In de Pelgrimskerk richt de kerkelijk werker zich meer op individueel pastoraat. 

 

Samenwerking 
Het werk zal in nauw overleg met de predikanten en de vrijwilligers plaatsvinden. De kerkelijk werker 
zal deel uitmaken van het ministerie van predikanten. 
Tevens zal er een kleine begeleidingscommissie ingesteld worden met vertegenwoordigers uit de drie 
wijken. 

 

Functie eisen 

- HBO theologie , een preekconsent is een pre 

- heeft affiniteit en ervaring met pastoraat aan mensen op hoge leeftijd 

- richt zich op het bestendigen van de bestaande vormen van (groep)ontmoetingspastoraat in 

samenspel met de vrijwilligers en/of de predikanten 

- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 

Aanstelling 

De kerkelijk werker krijgt een aanstelling voor 100% voor een periode van 1 jaar met mogelijkheid tot 

verlenging.  

Voor de arbeidsvoorwaarden hanteren wij de richtlijnen zoals binnen de landelijk PKN gelden.  

Meer informatie zie: 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert  www.pga-b.nl 
Protestantse wijkgemeente Kruiskerk   www.kruiskerk-amstelveen.nl 
Protestantse wijkgemeente Paaskerk   www.paaskerk-amstelveen.nl 
Protestantse wijkgemeente Pelgrimskerk  www.pelgrimskerk.nu 
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