
Functieprofiel Kerkelijk Werker Protestantse Gemeente Poortugaal 
 
De kerkelijk werker wordt aangesteld voor 16 uur per week voor de groep oudere gemeenteleden 
van 80 jaar en ouder. 
 
Het zwaartepunt van de werkzaamheden zal bestaan uit het bezoeken van mensen thuis of - in 
voorkomende situaties -  in ziekenhuis, revalidatiecentrum of zorginstelling.  Naast bezoeken van 
individuele gemeenteleden kan ook sprake zijn van groothuisbezoeken.  
 
Overige taken van de kerkelijk werker zijn: 
- Het leiden van uitvaartdiensten, de pastorale (na)zorg - inclusief het schrijven van een In Memoriam  
- Het leiden van een gesprekskring  
- Het bijwonen van Kerst- en andere ontmoetingsmiddagen met ouderen (70+) 
- Het bijwonen van bijeenkomsten met contactpersonen 
- Het i.o.m. de predikant meewerken aan de gedachtenisdienst 
- Het voorgaan in weeksluitingen in Zorgcentrum Hooge-Werf te Poortugaal 
 
Van de kerkelijk werker wordt collegiale samenwerking verwacht met onze predikant, ds. Marianna 
van de Graaf,  alsook met de coördinator pastoraat,  de pastorale ouderlingen, en andere 
gemeenteleden die actief zijn op het gebied van het (ouderen)pastoraat. 
 
Van de kerkelijk werker wordt verwacht dat hij/zij ook op andere, voor gemeenteleden belangrijke 
momenten, zichtbaar aanwezig is. Te denken valt aan koffiedrinken na een kerkdienst, meevieren 
van een startzondag, meevieren van een dienst in de stille week of anderszins. 
 
Van de kerkelijk werker wordt verwacht dat hij/zij aanwezig zal zijn bij diverse overleggen zoals 
Pastoraal overleg en werkoverleg met de predikant. 
 
De kerkelijk werker met een tijdelijk contract zal niet in het ambt van ouderling worden bevestigd. 
 
Van de kerkelijk werker wordt niet verwacht dat hij /zij zal voorgaan in de zondagse erediensten. 
 
De aanstelling is voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid  tot verlenging. 
 
Functie eisen: 
- Staat ingeschreven in het register van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland 
- Heeft een relevante opleiding genoten bij één van de vier HBO opleidingen waarmee de    
  Protestantse Kerk in Nederland een overeenkomst heeft. 
- Is lid van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de regelingen, die in de Protestantse Kerk in Nederland op 
kerkelijk (mede)werkers van toepassing zijn.  
 
 
 
 
 
 
 


