De Baptistengemeente Ichthus is een levendige gemeente van gelovigen, die hun
christen-zijn willen beleven en uiten op een aanstekelijke, eigentijdse wijze. Centraal
staat dat de relatie met Jezus Christus het meest waardevol is in dit leven. Dit is
zichtbaar in onze diensten, in onze onderlinge relaties en in ons optreden in Alphen
aan den Rijn. De Baptistengemeente Ichthus wil, geïnspireerd vanuit Gods Woord en
door de kracht van de Heilige Geest, mensen een geestelijk thuis bieden, hen
begeleiden in geestelijke groei en getuige zijn naar Zijn wil.
Baptistengemeente Ichthus te Alphen aan den Rijn is in verband met pensionering
van de huidige pastoraal werker op zoek naar een:

Pastoraal Werker m/v
voor 0,5 fte
De pastoraal werker is samen met het pastorale team verantwoordelijk voor de
uitvoering van het pastoraat.
Takenpakket:
• Coachen van het pastorale team
• Begeleiden van de (jeugd) werkers in de gemeente
• Toerusting/ deskundigheidsbevordering van het pastorale team en/ of de
gemeente
o Bijbelstudies over pastorale thema’s en/of situaties
o Geven van/ zorgdragen voor cursussen over pastorale problematiek
• Verlenen van pastorale hulp in complexe situaties
Wie zoeken wij?
Een enthousiaste pastoraal werker die een persoonlijk geloof en geloofsleven heeft
• flexibel is en aanpassingsvermogen heeft (ook qua werktijd)
• affiniteit met diverse doelgroepen, waaronder specifiek de jongeren
• in staat is om verbindingen te leggen binnen de gemeente en het pastoraat
• een coach is voor het pastorale team
• minimale eisen:
o relevante theologische of pastorale opleiding op HBO (denk)niveau
o ervaring met pastoraat in een gemeente
o computervaardig
o in bezit van rijbewijs B en beschikt over een auto

Arbeidsvoorwaarden:
De positie is voor minimaal een jaar, met een mogelijke uitbreiding naar een vast
dienstverband. De salariëring is volgens de cao sociale zorg.
Er is een uitgebreide taak/functie omschrijving beschikbaar.
Belangstelling?
Bent u geïnteresseerd in deze functie en wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met Jan Duiveman, coördinator pastoraat, 0172-435422 / 06-19011046.
Uw motivatiebrief met CV kunt u tot 15 december 2018 per email sturen aan
secretariaat@ichthus.nu.
Meer weten over de Baptistengemeente Ichthus?
Neem ook eens een kijkje op de website www.ichthus.nu of bezoek één van onze
diensten op zondag.

