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Profielschets en taakomschrijving kerkelijk werker (v/m) *  
 
De Protestantse Gemeente Barneveld biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord van 
God en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar waar dat 
nodig is.  
Inspireren, verbinden, delen en zorgen zijn de kernwoorden waarmee we elkaar opzoeken, het 
geloof delen en werken. 
 
De Protestantse Gemeente Barneveld is in 2012 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde 
Bethelkerk en de Hervormde deelgemeente Immanuëlkerk. Voorafgaande aan deze fusie waren 
beide kerken een groot aantal jaren “Samen-op-weg”. Inmiddels heeft de fusie geleid tot het 
afstoten van het gebouw van de Immanuëlkerk en tot het vernieuwbouwen van de voormalige 
Bethelkerk.  
Onder de naam Emmaüskerk is een nieuwe geloofs- en ontmoetingsplek voor de hele gemeente 
gecreëerd. Door deze ontwikkeling heeft het predikantenteam samen met jou een unieke kans 
om het gemeenteleven een inhoudelijke impuls te geven.  
De Protestantse gemeente Barneveld heeft 3 predikantsplaatsen en ruimte voor een kerkelijk 
werker. 
 
We hebben een vacature voor een kerkelijk werker die zich herkent in de volgende 
steekwoorden: 

• Daadkrachtig doener; 
• Bevlogen inspirator; 
• Creatieve organisator 

 
De vacature betreft een dienstverband van 0,8 fte. 
In eerste instantie is de aanstelling voor een periode van een jaar, met daarna verlenging en 
mogelijk uitzicht op een vaste aanstelling. 
Het wordt je taak om, naast pastorale zorg en vorming en toerusting, mee te werken aan 
gemeenteontwikkeling, met name voor de jong-volwassenen en ouders met jonge kinderen. 
Daarnaast kun je worden ingeroosterd om voor te gaan in de diensten.  
 
De kerkelijk werker: 

• Is een daadkrachtige doener die initiatiefrijk is en in staat is om initiatieven uit te voeren; 
• Is een bevlogen inspirator die vanuit haar/zijn persoonlijke relatie met God samen met 

de gemeente onderweg wil zijn en wil zoeken naar kerkzijn in deze tijd; 
• Is een creatieve organisator die kansen ziet en ze weet uit te (laten) voeren; 
• Is bekend met en enthousiast over het brede aanbod aan Christelijke muziek; 
• Is actief op social media en kan zo een coördinerende rol spelen bij de ontwikkeling en 

verbetering van communicatie in de gemeente; 
• Is mede gericht op de Barneveldse samenleving en daarbuiten; 
• Levert een bijdrage aan vorming en toerusting van gemeenteleden 
• Biedt pastorale zorg in afstemming en verdeling met de collega’s; 
• Is een teamwerker, zowel met collega's als met het moderamen en de kerkenraad; 
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• Heeft oog en gevoel voor de veelkleurigheid die binnen de Protestantse Gemeente 
Barneveld te vinden is; 

• Is een doorzetter die bij tegenslagen kansen ziet om te groeien. 
 
 
*Ook een beginnend predikant wordt uitgenodigd te solliciteren, waarbij de grootte van het dienstverband 
nog nader wordt vastgesteld 


