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Functie- en Taakomschrijving van de Pastoraal Medewerker en Jeugdwerker 
 
NGK Apeldoorn, september 2007 
 
Algemeen 
In het kader van een herbezinning op de structuur van de organisatie van het bearbeiden en het 
besturen van de gemeente heeft de kerkenraad, na de gemeente te hebben geïnformeerd en 
gehoord, besloten de vacature voor een tweede predikant vooralsnog niet te vervullen, maar de 
bestaande predikant te ondersteunen middels het aantrekken van een pastoraal medewerker (circa 
0,4 fte.) en een jeugdwerker (circa 0,4 fte) . 
 
De beide functies kunnen zowel afzonderlijk als door één kandidaat worden vervuld. De 
betreffende medewerker(s) worden benoemd voor een periode die eindigt op 1 juli 2009. 
Tegen het einde van deze periode zal de kerkenraad, opnieuw na overleg met de gemeente , een 
beslissing moeten nemen omtrent voortzetting dan wel wijziging van de gekozen structuur. 
De medewerker(s) beschikken over een afgeronde relevante opleiding op HBO niveau en hebben 
enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie . 
Het te ontvangen salaris wordt vastgesteld conform de richtlijnen van het Steunpunt Kerkelijke 
Beheerszaken. 
Hoewel de medewerker(s) niet geroepen worden tot een van de ambten in de gemeente en geen 
deel uitmaken van de kerkenraad zullen zij hun werk verrichten met de hartelijke overtuiging dat ze 
door Gods leiding dit werk mogen doen. 
Naast datgene wat de medewerker verklaart middels ondertekening van de arbeidsovereenkomst 
zal hij/zij in het midden van de gemeente beloven : 
• zijn /haar werk te zullen doen in gebondenheid aan de heilige Schrift en de gereformeerde 
  belijdenis 
• zijn/haar taken trouw te zullen vervullen 
• te zullen zwijgen over wat in vertrouwen wordt gezegd 
• zich te zullen voegen in de leiding van de kerkenraad. 
 
 
Taakomschrijving Pastoraal Werker 
De taak van de Pastoraal werker is om in afstemming met de predikant hem bij te staan en aan te 
vullen in de vervulling van zijn pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeente als geheel. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de informatie en suggesties die vanuit de wijkteams worden aangereikt. 
 
De pastoraal medewerker doet desgevraagd inhoudelijk verslag van de door hem gebrachte 
bezoeken en gevoerde gesprekken aan de predikant en eventueel aan de betreffende 
wijkouderling . 
Voorzover relevant en gepast levert hij/zij tekst aan voor de pastorale rubriek in het kerkblad . 
Hij/zij verstrekt wekelijks een overzicht van de door hem/haar gebrachte bezoeken (niet 
inhoudelijk). 
 
De pastoraal medewerker levert een bijdrage aan het denkproces dat moet leiden tot een optimale 
organisatie en invulling van het pastoraal werk binnen deze gemeente. Samen met de predikant zal 
hij/zij zorgdragen voor een goede invoering en begeleiding van eventuele veranderingen in de 
aanpak van het pastoraal werk. 
 
De pastoraal werker komt in dienst van de kerk en maakt geen deel uit van de kerkenraad. Hij is 
verantwoording verschuldigd aan een begeleidingscommissie, bestaande uit de 1e en 2e voorzitter 
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van de kerkenraad. Zijn taakinvulling vindt plaats in overleg met de predikant, onder leiding van de 
begeleidingscommissie. 
 
Taakomschrijving jeugdwerker 
De jeugdwerker is een betaalde kracht die nauw samenwerkt met de jeugdouderlingen. De taken 
van de jeugdwerker hebben betrekking op  het jeugdwerk (alle activiteiten die door de kerk worden 
georganiseerd voor leden tussen de 3 en 25 jaar) en heeft drie hoofdtaken: 
 
1. Adviseren in en meedenken over visie- en beleidsontwikkeling van het jeugdwerk  
2. Coördineren en faciliteren van het jeugdwerk 
3. Geven van een aantal catechisaties 
 
De eerste twee hoofdtaken zijn op te splitsen in afzonderlijke deeltaken: 
 
Voor hoofdtaak 1, het adviseren in en meedenken over visie- en beleidsontwikkeling van het 
jeugdwerk, zijn de deeltaken: 
a. Uitzetten van een inhoudelijke lijn binnen het jeugdwerk 
b. Nadenken over de structuur van het jeugdwerk 
c. Bedenken van activiteiten passend binnen het beleid en lijn van het jeugdwerk 
 
 
Voor hoofdtaak 2, het coördineren en faciliteren van het jeugdwerk, zijn de deeltaken: 
 
a. Zoeken van de juiste vrijwilligers* en helpen bij teamvorming 
b. Begeleiden en toerusten van vrijwilligers 
c. Zorgen voor materiaal dat past bij het beleid en geschikt is voor de doelgroep. 
 
Wat betreft de catechese gaat het om de 14- en 15-jarigen. Eens per week 2 maal 3 kwartier.  
 
De jeugdwerker komt in dienst van de kerk en maakt geen deel uit van de kerkenraad. Hij is 
verantwoording verschuldigd aan een begeleidingscommissie, bestaande uit de 1e en 2e voorzitter 
van de kerkenraad. Zijn taakinvulling vindt plaats in overleg met een van de jeugdouderlingen, 
onder leiding van de begeleidingscommissie. 
 
* Onder vrijwilligers vallen leiders van de bijbelverteldienst, clubleiders, jeugdpastoraalwerkers en 
catecheten. 
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