
 

Samenwerkingsgemeente De Brug Nunspeet zoekt een kerkelijk werker  

met focus op jeugdwerk voor 16 uur per week 

Samenwerkingsgemeente De Brug Nunspeet is een  bloeiende gemeente met in totaal zo’n 625 

leden. Een groot deel (ruim 40%) van de gemeente is jonger dan 25 jaar. Er zijn ongeveer 50 

vrijwilligers actief in het jeugdwerk, aangestuurd vanuit de huidige kerkelijk werker in samenwerking 

met twee jeugdouderlingen.  

Voor het jeugdwerk en voor bredere pastorale taken in de gemeente zoeken wij een enthousiaste en 

gepassioneerde kerkelijk werker voor 16 uur per week. In verband met de groei in de gemeente is dit 

mogelijk op termijn uit te breiden naar 20 uur of meer per week. 

In de afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in het jeugdwerk waardoor de structuur goed staat. Om 

het jeugdwerk voor de toekomst te waarborgen zoeken wij voor onze vertrekkende jeugdwerker een 

gepassioneerde opvolger die samen met de jeugdouderlingen verder vorm wil geven aan het 

jeugdwerk. De taak van de kerkelijk werker zal, naast de focus op het jeugdwerk, bestaan uit het 

pastoraal bearbeiden van een of meer wijken in de gemeente. 

Je houdt je vooral bezig met de volgende taken: 

• Het coördineren en mede uitvoering geven aan het jeugdpastoraat. 

• Het borgen van de visie op en beleid van het jeugdwerk, mede op basis van actuele 

ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

• Het coachen en toerusten van de kinder- en tienerleiders en jeugdpastoraal werkers. 

• Het ondersteunen van ouders en jonge gezinnen bij de geloofsopvoeding. 

• Zorg dragen voor de samenhang van en het overzicht over het totale jeugdwerk binnen de 

gemeente, in overleg en afstemming met de jeugdouderlingen. 

• De brede pastorale verantwoordelijkheid voor een of meer wijken, een en ander in overleg en 

samenwerking met onze predikant. 

Wat vragen wij van je? 

• Je bent een overtuigd christen. Je leeft dichtbij God, straalt en draagt dat uit. 

• Je hebt hart voor jongeren, kent hun leefwereld en maakt makkelijk contact. 

• Je weet jongeren te stimuleren om hun eigen plek en verantwoordelijkheid in te nemen in de 

gemeente en in het Koninkrijk van God. 

• Je bent pastoraal en inhoudelijk sterk. 

• Je bent een leider, inspirator, maar zeker ook een teamplayer. 



• Je kunt zelfstandig werken, prioriteiten stellen en delegeren. 

• Je hebt een voor het jongerenwerk relevante afgeronde HBO opleiding gevolgd. 

• Je hebt ervaring binnen kerkelijk jeugdwerk, bij voorkeur als jeugdwerker. 

• Je bezoekt met regelmaat onze erediensten. 

• Je bent belijdend en actief lid van een GKv of NGK gemeente. 

Wij bieden: 

• Een enthousiast team van vrijwilligers. 

• Ondersteuning vanuit en samenwerking met de jeugdouderlingen 

• Een dienstverband voor een jaar met optie tot verlenging. 

• Een passend salaris gebaseerd op leeftijd en ervaring. 

• Werktijden in overleg te bepalen; overdag en ’s avonds. 

Een motivatiebrief en CV kunnen gestuurd worden naar de scriba Eldert van der Lee 

(scriba@debrugnunspeet.nl). Op 15 oktober 2022 sluit de reactietermijn. Voor vragen kun je contact 

opnemen met jeugdouderling Henrike Bollemaat (jeugdouderling@debrugnunspeet.nl) of onze huidige 

jeugdwerker Christien de Ruyter (jeugdwerker@debrugnunspeet.nl / 06 - 82 08 43 64). 
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