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Profielschets kerkelijke werker ten behoeve van het ouderenpastoraat 

(0,6 fte) binnen de wijkgemeente Noordwijk van de Protestantse 
Gemeente te Noordwijk 

 

Wijkgemeente Noordwijk  

De wijkgemeente Noordwijk is een pluriforme, veelzijdige en een levendige 
gemeenschap die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus tot 
uitdrukking wil brengen. Ze vindt het belangrijk om er te zijn voor haar 

betrokken kern van gemeenteleden die zich over het algemeen goed kunnen 
vinden in de meer vertrouwde vormen van kerk-zijn. Daarnaast wil de gemeente 

ook voluit present zijn in de moderne samenleving, waarin contacten soms meer 
vrijblijvend en vaak minder frequent zijn. Als ‘netwerkkerk’ zoekt zij verbinding 
met de ontwikkelingen in de samenleving, staat zij open voor mensen die zich 

tijdelijk met de wijkgemeente of met de met haar verbonden pioniersplek 
verbinden.  

 
De wijkgemeente Noordwijk is per 1 januari 2016 ontstaan door het 
samenvoegen van de voormalige wijkgemeenten Oost en West. De wijkgemeente 

heeft één kerkenraad en twee vierplaatsen: de in 2014 gemoderniseerde 
Buurtkerk in Noordwijk aan Zee en de monumentale middeleeuwse Oude 

Jeroenskerk met het uit 1840 stammende Knipscheerorgel in het pittoreske 
Noordwijk Binnen. De wijkgemeente Noordwijk heeft circa 2100 leden1.  
Naast de twee vierplaatsen beschikt de wijkgemeente over een multifunctioneel 

kerkelijk centrum De Vinkenhof, dat in 2010 is geopend en waar veel activiteiten 
plaatsvinden. Eind 2016 is het missionair-diaconaal centrum (Windkrachthuis) 

voor Windkracht 3pt0, jeugd en diaconie geopend, waar mensen welkom zijn om 
elkaar te ontmoeten. 

De  Protestantse Gemeente te Noordwijk kent nog een wijkgemeente, namelijk 
de bijzondere wijkgemeente Ichthus welke behoort tot de modaliteit van de 

Gereformeerde Bond met een eigen kerkenraad en college van 
kerkrentmeesters. 
Meer informatie over de Protestantse Gemeente te Noordwijk is te vinden op  

www.pkn-noordwijk.nl. 

 

                                                           
1 Voor een overzicht van de leeftijdsopbouw verwijzen we naar bijlage 1. 
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Het team van beroepskrachten 
Na invulling van de vacature zal het team van beroepskrachten (het Koepelteam) 

bestaan uit: 
 Twee wijkpredikanten waarvan er één fulltime en één in deeltijd (0,8 fte) 

werkt;  
 Eén predikant-pionier (0,5 fte) werkzaam binnen de pioniersplek 

Windkracht3pt0 (vacant per 1 mei 2019); 

 Eén kerkelijk werker (0,6 fte) werkzaam als ouderen pastor (vacant per 1 
april 2019); 

 En één jeugdwerker (0,5 fte en vacant per 1 juli 2019). 
 

In het Koepelteam werken predikanten, predikant-pionier, kerkelijk werker en 

jeugdwerker nauw samen. Als geheel geven zij leiding aan het geestelijk leven 
van de gemeente.  

 
Vacature 
In verband met het vertrek van de kerkelijk werker ten behoeve van het 

ouderenpastoraat is de wijkgemeente Noordwijk op zoek naar een kerkelijk 
werker (0,6 fte) die de speciale opdracht krijgt om gericht zorg en aandacht te 

geven aan onze oudere gemeenteleden.  
 

De kerkelijk werker zal als ambtsdrager met speciale opdracht worden bevestigd. 
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel van de te 
volgen procedure uit.  

 
Taakomschrijving/profiel 
Van de aan te stellen kerkelijk werker wordt verwacht dat hij/zij: 
 
- het  ouderenpastoraat binnen onze gemeente vormgeeft. Het accent ligt 

hierbij op het verlenen van pastorale zorg aan de ouderen die woonachtig zijn 
in de woonzorgcentra Groot Hoogwaak en Jeroen; 

- in die rol kan verbinden en samenwerken (met de predikanten, geestelijk 
verzorgers in de woonzorgcentra, jeugdwerker en vrijwilligers); 

- hart heeft voor ouderen en goed kan luisteren; 

- periodiek voorgaat in de weeksluitingen in de twee genoemde centra  
- uitvaartdiensten leidt; 

- aantoonbare ervaring heeft in het ouderenpastoraat; 
- ingeschreven is in het register van Kerkelijk Werkers van de Protestantse 

Kerk in Nederland. 
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Bijlage 1: Leeftijdsopbouw wijkgemeente Noordwijk 
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