
Baptistengemeente De Ark in Assen 
is per direct op zoek naar een 

Pastoraal Werker 
voor circa 10 uur per week 

 
Over ons:  
Wij willen als gemeente van Jezus Christus graag een warm en gastvrij gezin van God zijn. Wij 
strekken ons daarbij uit naar de leiding van de heilige Geest om: God alle eer te geven, naar Gods 
Woord te leven, in liefde voor elkaar te zorgen, elkaar te willen dienen met onze gaven en talenten. 
Het sleutelwoord hierbij is: Discipelschap. 
 
Voor het Taakveld Welzijn binnen de gemeente zoeken wij een Pastoraal Werker met als hoofdtaak: 
Het doorontwikkelen en verder implementeren en uitdragen van het beleidsplan “Hart voor zorg” in 
de gemeente. Dat betekent concreet:  
-  Het coördineren van alle werkzaamheden binnen het Taakveld Welzijn.  
-  De leden van de diverse teams binnen het Taakveld toerusten en ondersteunen in hun 
werkzaamheden.  
 
Taken & Verantwoordelijkheden  
- In samenwerking met de pastoraal oudsten de zorg binnen onze gemeente vorm en inhoud geven. 
- Het voeren van pastorale gesprekken 
- Het eventueel verzorgen van afscheidsdiensten en huwelijksdiensten  
- Betrokken zijn bij het gemeenteleven  
 
We verwachten van je dat:  
- je een relevante theologische (pastorale) HBO opleiding hebt;  
- je een levende relatie met Jezus Christus hebt; 
- je op grond van je geloof door onderdompeling gedoopt bent;  
- je mensgericht bent en empathisch vermogen hebt;  
- je goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden hebt;  
- je flexibel bent;  
- je bereid bent om regelmatig in onze samenkomsten aanwezig te zijn.  
 
Wij bieden  
- een inspirerende werkomgeving binnen een dynamische gemeente met visie voor haar omgeving; 
- samenwerking met de pastoraal oudsten; 
- ondersteuning vanuit de raad;  
- een financiële vergoeding in overleg en afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
 
Wanneer je enige jaren ervaring als pastoraal werker hebt is dat een duidelijke pré.  
Onze voorkeur gaat uit naar een samenwerking op ZZP basis.  
 
Reageren?  
Voor verdere informatie over deze vacature en voor het sturen van een sollicitatie:  
Jurrian Jilderda - 06 1343 3472 - raad@bgdeark.nl 
De uiterste sollicitatiedatum is 30 november 2021.  
 


