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Profiel kerkelijk werker / vernieuwer 

De Lutherse Gemeente Woerden is op zoek naar een kerkelijk werker die samen met de predikant, 

cantor-organist, kerkenraad en gemeente een bijdrage wil leveren aan de verdere uitbouw van de 

geloofsgemeenschap, onder meer door het organiseren van de vernieuwende en verbindende 

activiteiten op het gebied van geloof, muziek en cultuur.  

Profiel van de gemeente 

Als lutherse gemeente nemen wij een eigen plaats in binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) 

in Woerden. Wij zijn een gemeente met een sterk oecumenisch karakter, waar veel aandacht is voor 

liturgie, diaconie en muziek. Een liberale gemeente, die midden in de samenleving staat en ruimte 

biedt aan mensen met verschillende achtergronden. Ontmoeting is een kernwoord. Als gemeente 

willen wij aandacht en zorg hebben voor mensen, ver weg en dichtbij. 

  

Onze gemeente is zeker niet het grootste kerkgenootschap in Woerden, maar wij zijn na bijna 500 

jaar nog altijd springlevend en groeiende. Er is een sterke betrokkenheid op elkaar en bij allerlei 

activiteiten: een eigen cantorij, gesprekskringen, ‘koffie met noten’, catechisatiegroepen en 

verschillende activiteiten, zoals leerhuizen, Tischreden en stiltewandelingen. Daarbij zoeken wij 

voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties aan te spreken. 

 

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst die aansluit bij de eeuwenoude lutherse traditie. 

Liturgie, muziek en de klanken van het monumentale Bätzorgel maken daar een belangrijk deel van 

uit. Toch staan we zeker niet stil: er is ook ruimte voor eigentijdse beleving en vernieuwing. Ons 

sfeervolle kerkgebouw dateert uit de zeventiende eeuw en nodigt uit tot rust, bezinning of inkeer, 

maar geeft ook nieuwe energie en bemoediging.  

  

In ons doen en laten als gemeente komt een aantal elementen terug:   

 Een open gemeente: de kerk als herberg 

 Een open kerkgebouw: de kerk als bezinningsplek 

 Herkenbaarheid in het kerkelijke landschap 

 Zichtbaarheid in de samenleving 

 Liturgie en muziek 

Ook in de toekomst willen wij vanuit de lutherse traditie een bijdrage leveren aan het leven van alle 

mensen in de stad. Traditie betekent voor ons niet ‘stilstand’ of ‘vasthouden aan het oude’. Het 

woord komt van ‘tradere’, dat ‘doorgeven’ of ‘overleveren’ betekent: wij op onze beurt zoeken naar 

eigen woorden en vormen om door te geven wat ons raakt.  

 

Onze kijk op de toekomst 

We willen verder bouwen op de droom van onze gemeenteleden, een droom die  is gericht op het 

blijven zingen voor God, een levendige kerk met een eigen gezicht, met aandacht voor liturgie, 

muziek en cultuur. Waarin ook aandacht is voor elkaar in pastoraal opzicht, en men elkaar ook echt 

kent en dus gekend wordt! Een bloeiende kerk, waarin verschillende generaties vertegenwoordigd 

zijn, waarin ruimte wordt geboden voor ieders beleving van het geloof.  
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In het huis waarin we nu wonen zetten we de deur meer open naar de Woerdense gemeenschap, 

creëren we meer ruimte voor kunst en cultuur, bieden we ruimte voor rust en reflectie. We 

investeren meer in het opbouwen van een regionale functie, waarin het creëren van een Lutherse 

pioniersplek een belangrijke ambitie is.  

 

Om dit mogelijk te maken ontvangen wij van de landelijke kerk een subsidie die loopt tot juni 2020, 

die tot doel heeft de bloei en de vitaliteit van de gemeente te versterken. Naast de aanstelling van 

de kerkelijk werker zal op bestuurlijk niveau geïnvesteerd worden in verdere samenwerking met de 

Protestantse kerken in Woerden. Verder wordt onderzocht of een lutherse pioniersplek, liefst in 

regionaal verband, tot de mogelijkheden behoort. In de periode 2018 – 2020 zullen wij ons vooral 

richten op de voortzetting én verbreding van ons activiteitenprogramma (zie bijlage) en de 

oprichting van een koorschool voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

 

Profiel kerkelijk werker / vernieuwer 

Wij zijn op zoek naar een kerkelijk werker / vernieuwer (50% aanstelling) als aanvulling op ons 

professionele team, bestaande uit een predikant (50% aanstelling) en een cantor-organist.  

 
Onze vernieuwer is een kerkelijk werker met  enige ervaring of affiniteit met missionair werken. Wij 

zoeken iemand die geïnteresseerd is in onze liturgische en muzikale drijfveren en uitgangspunten, 

maar die heel praktisch een brug kan slaan naar activiteiten die vernieuwend zijn en daarmee ook 

een bredere en bij voorkeur ook jongere doelgroep kan raken in hun zoektocht naar diepgang en 

ontplooiing.  

 

Daarbij is groot talent voor samenwerking noodzakelijk met: 

 de predikant, cantor-organist en de vele gemeenteleden die zich nu al inzetten voor ons aandeel 

in de kerkelijke activiteiten binnen Woerden; 

 Protestantse kerken in Woerden daar waar gaat om vernieuwende en missionaire activiteiten; 

 andere Lutherse gemeenten in de regio om tot nieuwe vormen van beleving te komen; 

 andere organisaties in Woerden (basisscholen, muziekonderwijs) om te komen tot een 

koorschool voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

 
Verder bieden wij predikanten en organisten in opleiding de mogelijkheid om kennis te maken met 

het luthers gedachtegoed in de vorm van een stageplaats of vicariaat. Een inbreng van buiten is 

verfrissend en geeft ook mogelijkheden om nieuwe paden in te slaan. De begeleiding ligt in eerste 

instantie bij de predikant en de cantor-organist, maar ook de kerkelijk werker zal in dit team een 

belangrijke bijdrage leveren.  
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Functie-eisen 

 U bent opgeleid, of volgt een opleiding, passend binnen het werkveld (minimaal HBO-niveau); 

 U heeft nadrukkelijk affiniteit met het luthers gedachtegoed; 

 U bent samenwerkingsgericht, in staat tot creëren van draagvlak, kunt vertrouwen winnen en 

(jonge) mensen inspireren; 

 U heeft ervaring met netwerken en verbinden van groepen, in real life en via social media; 

 U bent bereid om ook in de avonduren / weekeinden activiteiten te begeleiden (een flexibele 

inzet van uren). 

 

Salariëring en arbeidsvoorwaarden 

We bieden een boeiende functie midden in kerk en samenleving. De salariëring is conform de 

arbeidsvoorwaardenregeling PKN 2018-B per 1 juli 2018 (met toelichtingen). Informatie over 

secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantie, verlof, pensioen en reiskosten, kunt u vinden op de 

website van de Protestantse Kerk in Nederland: 

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/kerkelijk-

medewerkers/algemeen 

 

De aanstelling is voor 18 uur per week (0,5 fte) voor een periode van 2 jaar, vanaf 1 september 2018. 

Het is op dit moment niet duidelijk of voortzetting tot de mogelijkheden behoort.  

 

Verdere vragen? 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de kerkenraad, 

Maarten van Diggelen (vandiggelenm@gmail.com of mobiel 06-42747872). 

 

Reageren 

Sollicitaties met cv kunnen tot 15 augustus  2018 gericht wordt aan: 

 secretariaatelgwoerden@gmail.com. 

 

Sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden gepland; dit in verband met mogelijk geplande 

vakanties van de kandidaten. 
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