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De Protestantse gemeenten te Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg zoeken een  
 

Kerkelijk Werker 
 

voor 8 tot 12 uur per week 
 
Wie zijn wij: 
De Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe en de Protestantse Gemeente Terheijden-
Wagenberg zijn open en gastvrije gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten rondom 
het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons beider 
gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld 
om ons heen.  
De gemeenten werken op inhoud samen met respect en aandacht voor de eigenheid en 
geschiedenis van de verschillende kernen en staan open voor allerlei vormen van oecumene. 
De samenwerking bestaat onder meer uit tweemaal per maand een gezamenlijke kerkdienst, 
gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, een gezamenlijk kerkblad en gezamenlijke 
vormings- en toerustingsactiviteiten. 
 
Wat ga je doen: 
Samen met onze voorganger ds. Marijn Gilhuis geef je vorm aan gemeente zijn in de wijk, 
met een verdeling op grond van geografische ligging, doelgroep en/of thema. Je legt contact 
met dorpen, burgerlijke gemeente, scholen en opbouwwerkers. Je geeft in overleg met onze 
voorganger en kerkenraden vorm aan pastorale aandachtsgebieden en het diaconale beleid 
en de toerusting van de diaconie. 
 
Wat verwachten wij van jou: 
Je beschikt over de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan een door de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN) erkend opleidingsinstituut en je bent ingeschreven in het Register 
Kerkelijk Werkers van de PKN. Je bent theologisch ruimdenkend, kan zelfstandig werken en 
hebt enige jaren ervaring als kerkelijk werker. Je hebt bij voorkeur een opleiding Homiletiek 
behaald of bent bereid deze te volgen en je bent bereid voor te gaan in diensten. Je hebt 
ervaring met moderne communicatiemiddelen en bent daarmee creatief.  
 
Salaris en arbeidsvoorwaarden: 
Je gaat werken voor beide Protestantse Gemeenten, en krijgt een arbeidscontract van 8 tot 
12 uur per week. Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging. 
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN, 
schaal 8; minimaal €2.438,06 en maximaal €3.351,14 (bruto maandsalaris bij een fulltime 



dienstverband). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Voor de aanstelling is een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. 
 
Procedure 
Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV (als één PDF) uiterlijk 31 maart 2022 naar 
info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl t.a.v. Helma Orie en Mariëtte Verkerk. 
 
Voor meer informatie kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met  Helma Orie, 
voorzitter Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe (tel: 06-18749640, e-
mail: helmaorie1@gmail.com) of Mariëtte Verkerk, voorzitter Kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg (tel: 06-23527756, e-mail: 
mariette177@gmail.com).  
 
 


