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Profiel kerkelijk werker met focus op jeugd 0.3 fte M/V 
Getsewoud Nieuw-Vennep 
 

Kerkelijk werker (m/v) 

• De aanstelling is parttime en voor een periode van 3 jaar met een proeftijd van 2 maanden.   

• De werker treedt in dienst van de Protestantse Gemeente CrossPoint i.o. (nu nog: Hervormde 

Gemeente Nieuw-Vennep, wijkgemeente CrossPoint). 

• We verwachten een flexibele invulling van de uren. Hij/zij is bereid ook ’s avonds te werken en 

incidenteel in het weekend. 

• Het is van belang dat hij/zij vertrouwd is met de traditie van de Protestantse Kerk en zich verwant 

weet met de confessioneel-evangelische stroming binnen de kerk. Tevens is het belangrijk dat hij/zij 

affiniteit heeft met de evangelische beweging in Nederland. 

 

Doelstellingen 

• Rand- en buitenkerkelijken in Getsewoud in contact brengen met het evangelie.  

• Daarbij ligt een focus op jongeren/tieners (zowel in de wijk - het aantal tieners zal de komende jaren 
een grote groep vormen - als in CrossPoint zelf), jeugdwerk en samenkomsten. 

 

Context 

• Er zijn relatief veel kinderen en tieners in de wijk Getsewoud voor wie we vanuit CrossPoint meer 

aandacht willen hebben. 

• Van de werker wordt verwacht met de leden van CrossPoint naar creatieve vormen te zoeken om 

met ouders, jongeren en kinderen gemeente te zijn.   

• CrossPoint is kerk in de vinex Getsewoud en heeft relaties opgebouwd met diverse 

maatschappelijke lokale instanties en organisaties. 

 

Verwachtingen  

• Na een periode van pionieren en toewerken naar zelfstandige gemeente, is er behoefte aan 

consolidatie en verdieping, maar wil CrossPoint ook blijven zoeken naar nieuwe vormen en kansen. 

CrossPoint wil blijven bewegen, in het besef dat er veel kinderen en jongeren in CrossPoint en 

Getsewoud zijn. 

• Van de werker wordt verwacht dat hij/zij de betrokkenen bij CrossPoint toerust, coacht en 

inspireert. We verwachten niet dat de werker alle activiteiten zelf gaat trekken en uitvoeren. Wel 

dat mensen worden aangemoedigd om hun gaven te ontwikkelen en zich in te zetten voor Gods 

koninkrijk. 

• In CrossPoint spreken we graag over relationeel jeugdwerk en benadrukken we het feit dat we 

uitgedaagd worden om te bewegen als leerlingen van Jezus. De werker organiseert niet zo maar wat 

activiteiten, maar is zich bewust van deze beweging. 

• Naar buiten toe zoekt de werker verbinding met mensen in de wijk. Vanwege de demografie van de 
wijk is meer aandacht voor de jeugd nodig. De werker voelt zich prettig in de omgang met de jeugd 
en heeft begrip voor de vragen en uitdagingen van de jeugd. 

• CrossPoint heeft wekelijkse zondagse samenkomsten. De mogelijkheid wordt geboden om ook af en 

toe voor te gaan. En ook om samen met jongeren te zoeken naar een goede invulling.   

• De werker weet wat er speelt in de leefwereld van jongeren en kan hen helpen groeien in geloof. 

• De werker zal samenwerken met de teamleider Jeugd en participeren in het leiderschapsteam. 

 

Functie-eisen 

• Levend en inspirerend persoonlijk geloof in Jezus Christus als Heer, Verlosser en Voorbeeld. 

• Een sterke motivatie het evangelie te delen met anderen en hen te vormen vanuit het evangelie. 
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• Betrokkenheid op kinderen en jongeren en de gave goed met hen om te gaan. Aantoonbare ervaring 

met missionair jeugdwerk. 

• Boeiende spreker en gesprekspartner die de aloude boodschap op creatieve wijze weet te 

verbinden met het leven van jonge bewoners in de vinex. 

• Affiniteit met moderne werkvormen en de gave ze op een vruchtbare wijze toe te passen. Affiniteit 

met moderne media. 

• Kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk in Nederland (of bereid om dat te worden). 

• Opleiding op minimaal HBO niveau. 

 

Competenties 

• De werker kan open en uitnodigend communiceren over het christelijk geloof vanuit een 
persoonlijke relatie met God.  

• De werker weet anderen te stimuleren hun gaven te ontwikkelen en in te zetten. Hij/zij weet 
veranderingsprocessen met tact en stevigheid te begeleiden.  

• De werker weet het evangelie op eigentijdse, relevante en aanstekelijke wijze te vertolken. Juist ook 
met het oog op jongeren. 

• De werker kan zich helder uitdrukken in gesproken en geschreven taal; hij/zij weet wanneer, hoe en 
met wie zaken te communiceren; hij/zij kan goed luisteren en op zichzelf reflecteren. 

• De werker kan goed samenwerken met de andere mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk.  

• De werker is energiek, ondernemend, creatief, flexibel en heeft humor.  
 

Wat wij bieden 

• Een pracht kans om te werken in een gemeente die ontstaan is vanuit een pioniersplek en die er nu 
aan toe is om volgende stappen te zetten; een uitdagend proces met ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. 

• CrossPoint is een gemeente waar veel mensen actief bij betrokken zijn en waar veel mensen hun 
gaven en talenten inzetten; een gemeente die graag tot zegen wil zijn voor haar omgeving. 

• Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijk 
werkers, schaal 8.  

 
Naast deze vacature is een vacature uitgezet voor een kerkelijk werker / predikant (0.8 fte).  
We openen graag het gesprek, ook als kandidaten zelf nog hun vragen hebben. 
 
Bijlage 
Gemeenteprofiel CrossPoint 

 

 

 

 

 


