
De PKN gemeente Hardenberg-Heemse zoekt een: 
 
Kerkelijk Werker (18-36 uur) 
 
Weet jij als kerkelijk werker de bijbel en het christelijk geloof te verbinden met het 
leven van alledag? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Heb je belangstelling reageer dan voor 1 maart 2021 
 
 
Meer informatie: 
 
Wie zijn wij? 
Hardenberg is een streekgemeente in Noord-Oost Overijssel en telt 60.000 inwoners. 
De PKN gemeente Hardenberg-Heemse heeft ongeveer 7500 leden verdeeld over 6 
wijken. De wijken Heemser Esch en Heemse West gaan fuseren en wij zoeken voor 
de hernieuwde wijk Heemse een allround kerkelijk werker.  
Komende jaren gaan wij ons richten op gemeente naar buiten zijn.  
 
Wat ga je doen?  
Je gaat ons helpen ons beleidsplan handen en voeten te geven. Dat betekent dus 
dat je niet alleen een pastorale taak hebt. Wij verwachten jouw expertise en inzet op 
alle terreinen van ons gemeente zijn. Dat betekent o.a. dat je ook voorgaat in 
diensten, een actieve rol hebt bij jeugdwerk en bij vorming en toerusting. 
 
Jouw profiel 
ü Je hebt een door je eigen geloof, geïnspireerde werkhouding 
ü Je weet de Bijbel en het christelijk geloof op een inspirerende manier te verbinden 

met het leven van alledag  
ü Je hebt een diploma kerkelijk werker en bent bereid tot het aanvragen van een  

preekconsent 
ü Je kunt omgaan met de moderne media 
ü Je hebt het lef om lastige vragen te stellen en te krijgen 
ü Je bent initiatiefrijk en je wilt samen met ons zoeken naar andere en nieuwe 

vormen van kerk-zijn 
ü Je hebt affiniteit met kinder- en tienerwerk 
ü Je hebt een warm hart voor mensen en je wilt een eindje met hen oplopen 
ü Je hebt feeling met een gemeente die een mix vormt van stad en platteland 
 
Meer informatie  
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
ds. Henry Dorgelo 0523-273736 
dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl 
Je sollicitatie mag je sturen naar hetzelfde e-mailadres ter attentie van; 
sollicitatiecommissie Kerkelijk Werker wijkgemeente Heemse 
 
 


