
 

Vacature: pastoraal werker 
 
De Baptisten gemeente Veendam is op zoek naar een Pastoraal werker voor 8 tot 10 uur 
(0,2 - 0,25 fte) per week met ingang van 1 januari 2023.  
 
De Baptisten gemeente Veendam is een actieve en warme geloofsgemeenschap en staat 
midden in de samenleving. Klik hier voor de website. 
 
In onze gemeente moedigen we elkaar aan om naar elkaar om te zien. Pastoraat is niet 
alleen de taak van de pastoraal werker, de voorganger of de oudsten. Omzien naar elkaar 
gebeurt in huiskringen en in andere vormen van ontmoetingen, zoals voor en na de 
samenkomsten op zondag, tijdens jeugdavonden, mannenwandelingen, seniorenmiddagen 
en diverse andere activiteiten. 
 
Naast deze georganiseerde ontmoetingen blijft het bezoekwerk aan gemeenteleden met een 
beperkte mobiliteit door ziekte en/of ouderdom en in het algemeen aan gemeenteleden in 
tijden van moeite en verdriet een belangrijk onderdeel van het pastorale team. Ook is het 
pastorale team bezig met het ontwikkelen en organiseren van themabijeenkomsten.  
 
Onze huidige pastorale werker gaat binnenkort stoppen en daardoor is er behoefte aan 
extra pastorale ondersteuning van met name ouderen en zieken en aan versterking van het 
pastorale team. 
 
Binnen onze gemeentestructuur bent u medeverantwoordelijk, samen met het pastoraal 
team, voor het begeleiden van gemeenteleden/ouderen in hun laatste levensfase, en u 
verzorgt eventueel de ziekenzalving en hun uitvaart.  
 
We zoeken iemand die: 
 

• christen en lid is van een baptistengemeente of een evangelische kerk 

• bereid is één keer per maand te preken in onze gemeente 

• minimaal opgeleid is tot HBO-pastoraal werker 

• affiniteit heeft met pastoraal bezoekwerk en crisispastoraat m.n. onder ouderen 

• stervensbegeleiding, ziekenzalving kan doen en uitvaartdiensten kan leiden 

• levenservaring of aantoonbare ervaring heeft met ouderenpastoraat 

• goed kan samenwerken in een bestaand pastoraal team van vrijwilligers en oudsten 

• mee wil denken in de ontwikkeling van pastorale ondersteuning van andere 
doelgroepen 

 
Aanstelling 
De aanstelling van de pastoraal werker is voor 8-10 uur per week voor de duur van 1 jaar, 
met mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd. 
Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden volgen wij de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten.  
 
Voor meer inlichtingen en sollicitatie kunt u zich wenden tot de pastoraal coördinator 
Johanna Wassens, tel. 06-23568223, e-mail:  secretariaatbaptistenveendam@gmail.com.  
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