
VACATURE  
KERKELIJK WERKER ‘ONDERWIJS’ M/V 

oktober 2019 

 

 
Gemeente:  Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) 

Website:  www.eghw.nl 

Positie:  Kerkelijk werker onderwijs 

Aanstelling:  Jaarcontract(en) met mogelijkheid tot vaste aanstelling 

   voor minimaal 24 uur per week  

Salariëring:  CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening schaal 10 of 11 

Achtergrond: Opleiding Theologie of erkende bijbelschool; relevante werkervaring;  

 

 
GEMEENTEPROFIEL 

De EGHW is een actieve, enthousiaste gemeente met 900 

leden en tientallen vaste gasten in alle 

leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd is slechts 

31 jaar en we zijn gezegend met bijzonder veel 

kinderen en jeugd. We worden vaak 

omschreven als een warme gemeenschap 

waar mensen zich snel thuis voelen.  

 

We zijn een gemeente die veel activiteiten 

ontplooit, investeert in kinder- en 

jongerenwerk en allerlei cursussen 

aanbiedt. Dit kunnen we doen dankzij een 

groot aantal leden die zich vrijwillig 

inzetten in allerlei teams die vallen binnen 

vijf pijlers van de gemeente: Facilitair, 

Onderwijs, Lofprijs & Aanbidding, 

Kinderwerk en Jongerenwerk. Zending zien 

wij als een belangrijke opdracht. Er worden 

momenteel 13 zendelingen vanuit de gemeente 

gesteund en/of uitgezonden in binnen- en buitenland. 

De gemeente startte in 1994. Vanwege gestage groei in 

ledental zijn we een aantal keer van onderkomen verhuisd en 

sinds 2017 hebben we onze eigen huisvesting ‘De Poort’ een prachtige locatie met een zaal 

geschikt voor bijna 1000 personen en daarnaast allerlei lokalen voor crèche, kinder- en 

jongerenwerk plus een grote foyer. Dit gebouw zien wij als geschenk van God en als een 

middel om Gods missie voor de Hoeksche Waard te verwezenlijken.! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

We zoeken ter ondersteuning van de gemeente en voor ons leidersteam iemand met een 

theologie achtergrond. Een beschikbare man of vrouw die theologisch goed is onderlegd en 

hiervoor heeft gestudeerd. Als kerkelijk werker ‘onderwijs’ ben je verantwoordelijk voor het 

onderwijs in onze gemeente. Je overlegt met de coördinatoren onderwijs over de 

jaarthema’s de bijbehorende programma’s en cursussen. Je weet hier diepte in aan te 

brengen door je theologische achtergrond. Daarnaast ben je een verbinder en werk je nauw 

samen en ondersteun je andere leiders in onze gemeente. Zoals het oudstenteam, de 

huiskringleiders, etc. Je pakt zichtbaar en onzichtbaar werk op. Je hebt een zelfstandige 

functie en valt direct onder de oudste die verantwoordelijk is voor de pijler Onderwijs. Het 

behoort tot onze wens dat je ook regelmatig onderwijs verzorgd en feedback of vooraf advies 

kan geven aan onze (nieuwe) sprekers. Vanzelfsprekend ben je overtuigd christen.    

 

FUNCTIE-EISEN 

Jij hebt als kerkelijk werker ‘onderwijs’ een theologische opleiding gevolgd of een erkende 

Bijbelschool afgerond. Niet alleen een opleiding, ook relevante werkervaring is noodzakelijk 

voor deze functie in een grote gemeente. Verder ben je als persoon helder in je 

communicatie, wil je graag dienen, werk je makkelijk en goed samen en ben je praktisch en 

pro actief. Je hebt ervaring met het geven van advies en het schrijven van voorstellen.   

 

SOLLICITEREN 

Herken je je in ons profiel? Voel je je geroepen? Ben je minimaal 24 uur per week 

beschikbaar en zou je je thuis voelen in de Hoeksche Waard? We bieden je een jaarcontract 

met mogelijkheid tot vast en de inschaling is schaal 10 of 11 CAO Zorg en Welzijn 

(afhankelijk van je ervaring). Solliciteren op deze functie kan t/m 18 december 2019. Voor 

je reactie en voor meer informatie kun je contact opnemen via het mailadres info@eghw.nl. 


