
De Protestantse gemeente van Haarlem Noord en Spaarndam 
 is per 1 september 2020 op zoek naar een 

  

Kerkelijk werker (M/V) (40%) 
Als kerkelijk werker sta je open voor de ontmoeting met elkaar en de wereld om ons heen.  

Wat vragen wij 
• Je hebt een voltooide HBO-opleiding gevolgd; 
• Je staat ingeschreven in het register voor kerkelijk werkers; 
• Je wilt de zorg voor ouderen op je nemen, zowel individueel als middels 

gespreksgroepen; 
• Je herkent jezelf in de volgende steekwoorden: sociaal vaardig en doortastend; 
• Je gaat in ongeveer 8 kerkdiensten per jaar voor; 
• Je kunt goed samenwerken;  
• Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met het pastoraat; 
• Je bent in het bezit van een VOG verklaring. 

Over de Immanuelkerk en Oude Kerk 
De Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam is een levendige, open 
denkende en dynamische geloofsgemeenschap. Wij geloven dat het in ons leven op de 
een of andere manier altijd gaat over ‘licht’, over ‘aanvaard zijn’, over de levenslange 
oefening ‘naaste te zijn’ en over ‘opstaan en leven’. Daarbij zoeken we altijd met ruimte en 
zonder dogma’s naar de betekenis van geloof en spiritualiteit voor jou en de wereld van 
nu. Dat geven we onder meer vorm door speciale aandacht te geven aan projecten voor 
kerkelijke vernieuwing. 

Het lopende kerkelijk vernieuwingsproject Verhalenhuis Haarlem is eind 2017 van start 
gegaan. Met zingevende activiteiten zoals muziek, theater, film en filosofie, jeugdfilm en 
jeugdtheater dichten wij de kloof tussen kerk en samenleving. Inmiddels is het 
aantal activiteiten, mede door diverse samenwerkingsvormen met sociale partners uit de 
buurt, uitgegroeid van 30 naar meer dan 200 activiteiten per seizoen. Meer informatie over 
onze gemeente vind je op de sites kerkpleinhaarlemnoord.nl en verhalenhuishaarlem.nl 

De aanstelling zal vooruitlopend op een vast contract tijdelijk zijn voor de duur van 2 jaar. 
De kerkenraad stelt het op prijs om de te benoemen kerkelijk werker in het ambt te 
bevestigen. 

Solliciteren  
Wil je meer weten over de inhoud van de functie?  
Mail dan naar het hierna vermelde mailadres en je krijgt z.s.m. een reactie. 

Ben je geïnteresseerd?  
Je motivatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 1 juni 2020 mailen naar de voorzitter van de 
beroepingscommissie: 
Dhr. Bert Pinkster, bert.pinkster@kerkpleinhaarlemnoord.nl 

https://www.verhalenhuishaarlem.nl/
https://www.verhalenhuishaarlem.nl/activiteiten-agenda/
mailto:bert.pinkster@kerkpleinhaarlemnoord.nl

