
Profielschets Kerkelijk Werker 

 

De Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven te Barendrecht zoekt een Kerkelijk Werker (0,5 fte). 

Wie zijn wij ? 

Carnisse Haven is een Protestantse wijkgemeente in Barendrecht. Het kerkelijk centrum Carnisse 

Haven is gelegen aan de Noordersingel 30 in Carnisselande. Behalve Carnisselande omvat de 

kerkelijke wijkgemeente ook de geografische woongebieden Smitshoek en Portland. 

In februari 2016 telde de wijkgemeente  838 huisadressen (pastorale eenheden) en 1497 leden onder 

wie 261 kinderen, er zijn  675 belijdende leden.  Er is 1 fte predikant werkzaam in de wijk en er is 

ruimte voor een kerkelijk werker voor 0,5 fte.  

Carnisse Haven is een thuishaven voor iedereen, die geïnspireerd wordt door het evangelie van Jezus 

Christus. In het vertrouwen dat God met ieder mens zijn weg gaat, gunnen wij elkaar de ruimte van 

een persoonlijke beleving.  Carnisse Haven wil een open gemeenschap zijn, een kerk voor alle 

generaties.  

Wij zoeken: 

 Een kerkelijk werker die zich herkent in de identiteit van onze wijkgemeente 

 Een man of vrouw die belijdend en meelevend lid is van een Protestantse gemeente 

 Iemand die binnen redelijke afstand van de wijkgemeente woont 

Wij vragen: 

 HBO-opleiding theologie, met uitstroomprofiel pastoraal werk 

 Inschrijving in het register kerkelijk werkers 

 Openheid voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden 

 Bereidheid om met tact, wijsheid en liefde te werken aan de opbouw van de gemeente 

Taakomschrijving: 

 Hoofdtaak is het  pastoraat 

 Pastorale begeleiding in crisissituaties 

 Stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg 

 Participeren in de wijkraad pastoraat en het adviseren van de wijkkerkenraad 

 Regelmatig werkoverleg met wijkpredikant en andere collega’s 

 Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter 

 Meewerken aan kerkdiensten bij bijzondere gelegenheden 

Wij bieden: 

 Een dienstverband van 0,5 fte 

 Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland 



 Een (gedeelde) werkruimte in het kerkelijk centrum 

Nadere informatie kunt u  verkrijgen bij : 

Mw. E. van Prooijen-van Dijk,  Essendijk 68, 3161 EG Rhoon, tel. 0180 613085, 

scriba@carnissehaven.nl 

Uw sollicitatie kunt u tot 1 oktober 2016 e-mailen aan de scriba van de wijkgemeente, mw. E. van 

Prooijen-van Dijk,  de sollicitatiegesprekken zijn gepland op zaterdag 15 oktober. 
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