De Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente in Nieuwleusen
zoeken een enthousiaste jeugdwerker (m/v).
Je gaat samen met onze jeugdouderlingen aan de slag binnen het jeugdwerk dat door de beide
kerken gezamenlijk is georganiseerd.
Missie volgens huidig beleidsplan jeugdwerk.
 Kinderen en jongeren vertrouwd maken met God en wat het kan betekenen om, nu en in de
toekomst, te leven in geloof in navolging van Jezus Christus;
 Kinderen en jongeren vertrouwd maken met de Bijbel, geloof en kerk en hen begeleiden en
ondersteunen bij hun persoonlijke geloofsbeleving, geloofsgroei en geloofsleven;
 Een gemeenschap te zijn waar kinderen en jongeren zich gezien en gekend voelen;
 Ouders ondersteunen in het kinderen vertrouwd maken met het evangelie;
 De geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren door samen actief en betrokken
te zijn en in hun eigen netwerken:
o anderen te ontmoeten die bezig zijn met wat geloven in je leven kan betekenen;
o ervaringen te delen met leeftijd - en groepsgenoten;
o te ervaren op welke manieren je de handen uit de mouwen kunt steken voor de
samenleving en de wereld om je heen.
Waarom een kerkelijk jeugdwerker?
Wij kunnen geen beter antwoord bedenken dat wat de dichter van psalm 78 in vers 1-7 aangeeft.
Kort samengevat zegt hij: Onze ouders hebben het ons verteld, wij willen het onze kinderen niet
onthouden hen te vertellen van de daden van de Heer, want dan zouden zij op God vertrouwen. Wij
ervaren binnen onze beide kerkelijke gemeenten dat die geloofsoverdracht niet gemakkelijk en
vanzelfsprekend is. Daarom willen wij met de inzet van een kerkelijk jeugd werker komen tot
vernieuwde verbinding en betrokkenheid met onze jeugd. Zowel binnen onze kerkelijke activiteiten
als wel binnen de gezinnen.
Plaats in onze organisatie?
Wij zien de jeugdwerker in de eerste plaats als een adviseur en uitvoerder van ons gezamenlijk
jeugdwerk. Geeft wisselend vanuit een initiërende, adviserende en stimulerende rol inhoud aan
verdieping en verbreding van het jeugd- en jongerenwerk passend binnen ons beleid. Legt contacten
en zoekt verbinding met de ouders van onze jeugd en jongeren. Naast het benoemen van een
kerkelijk jeugdwerker gaan wij ervan uit dat wij voor de beide kerken 1 jeugdouderling benoemen.
Deze drie personen zullen dan nauw samenwerken, ieder vanuit een eigen rol en
verantwoordelijkheid. De jeugdouderlingen zijn lid van de kerkenraad, de jeugdwerker niet. De
jeugdwerker wordt aangesteld door het gezamenlijke moderamen en legt verantwoordelijkheid af
aan dit moderamina.
Rol kerkelijk jeugdwerker.
 Zoeken naar en mede vormgeven van eigentijdse vormen van jeugd – en jongerenwerk;
 Adviserende en ondersteunende rol naar bestaande activiteiten die goed lopen;
 Contacten leggen en bouwen aan de relatie met jonge gezinnen;
 Ondersteunt met zijn/haar initiatieven en expertise de jeugdouderlingen.

Rol jeugdouderlingen
 Coördineren het jeugdwerk en geven leiding aan het jeugdberaad;
 Zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdwerk binnen onze beide
kerken;
 Zijn aanspreekpunt voor de uitvoerenden/mentoren in het jeugdwerk;
 Zijn de schakel tussen het jeugdberaad en kerkenraad.
Als jeugdwerker ben je iemand die:
 Gemakkelijk contacten legt en onderhoud met de jeugd en hun ouders;
 In staat is tot het opzetten van nieuwe initiatieven en activiteiten;
 Een gedreven en enthousiasmerende werkhouding heeft;
 Een Christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de
Protestantse kerk in Nederland;
 Bij voorkeur ervaring heeft in het kerkelijk jeugdwerk;
 Een HBO werk- en denkniveau heeft;
 Afgeronde opleiding theologie of pastoraal werker heeft;
 Als jeugdwerker ben je beschikbaar zowel in de avonduren als het weekend.
Wat bieden we?
 Een dienstverband bij de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente van Nieuwleusen;
 Een arbeidscontract op projectbasis;
 Een aanstelling voor 12 uur per week;
 Aanstelling eerst voor 1 jaar met optie tot verlenging tot maximaal 3 jaar;
 Functie in schaal 8 volgens de salarisregeling van de Protestantse kerk in Nederland.
Verklaring omtrent gedrag
De beide PKN kerken vinden veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor aanstelling
als jeugdwerker een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van de werving en
selectieperiode wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt.
Informatie en reageren
Als je meer informatie wilt over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Hendrien Zieleman
per email hendrienzieleman@ziggo.nl of telefoonnummer (na 18.00 uur) 0529 483171/06 50455745
Schriftelijke motivatie en CV tot en met 20 december 2018 naar hetzelfde mailadres. De eerste
ronde van de te houden gesprekken staat gepland voor de 2e week januari 2019.
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