
 

 

Advertentie kerkelijk werker De Morgenster/Protestantse gemeente Hilversum 

 

Gezocht: jeugdwerker (m/v) voor de wijkgemeente rond De Morgenster in Hilversum en het 

bovenwijkse jongerenwerk van de Protestantse gemeente Hilversum 

(+- 20 uur, voor één jaar met mogelijkheid tot uitbreiding en verlenging) 

 

Heb jij hart voor jongeren en zet je je graag vanuit persoonlijke bevlogenheid in om hen (weer) bij 

het geloof te betrekken? Ben jij in staat om samen met ambtsdragers en vrijwilligers beleid te 

ontwikkelen en dat ook uit te voeren? Voel jij je thuis bij nieuwe vormen van liturgie en kerkmuziek? 

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe jongerenwerker! 

De wijkgemeente rond De Morgenster in Hilversum en de Protestantse gemeente Hilversum zoeken 

een jongerenwerker die het jeugdwerk voor de jongeren van 10 tot 25 jaar op een hoger plan kan 

brengen en daarbij doelgericht evenwicht aanbrengt tussen plezier en verdieping. Een professional 

die op een proactieve en authentieke manier de relatie met jongeren aangaat en daarbij ook beleid 

kan ontwikkelen en volwassenen kan toerusten. 

Over de wijkgemeente Rond De Morgenster 

De helft van de aanstelling is gericht op de wijkgemeente rond De Morgenster. Een gemeente die het 

christelijke geloof op een hartelijke, eigentijdse, open, trouwe en gastvrije manier wil vormgeven. De 

gemeente heeft een sterk verleden in kinder-en jeugdwerk maar is op dit moment zoekend naar een 

manier van kerk-zijn waarin alle generaties zich thuis voelen. Zie de website voor meer informatie: 

www.morgensterhilversum.nl 

De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) 

De andere helft van de aanstelling is gericht op de PGH, die bestaat uit vijf wijkgemeenten 

(Diependaalse Kerk, Grote Kerk, De Morgenster, Regenboogkerk, Bethlehemkerk) en een 

pioniersplek: Vitamine G. Vooral De Morgenster, de Regenboogkerk en de Bethlehemkerk 

organiseren een deel van het jongerenwerk gezamenlijk. De jeugdwerker vervult hierin de rol van 

aanjager en coördinator. Zie de website voor meer informatie: www.pknhilversum.nl  

Werkzaamheden 

o Ontwikkelen en organiseren van (nieuwe) activiteiten op het gebied van catechese en 

geloofsontwikkeling voor jongeren van 10 tot 25 jaar, met speciale aandacht voor jongeren die 

op dit moment de band met de kerk kwijt zijn 

o Jongeren laten ervaren waar het in het geloof en in de kerk in de kern om gaat 

o Ambtsdragers en vrijwilligers toerusten en samen met hen beleid ontwikkelen 

o Een bijdrage leveren aan vieringen die aansprekend zijn voor jongeren 

  

http://www.pknhilversum.nl/


Profiel 

De jeugdwerker is iemand die: 

o Een levend christelijk geloof heeft en bij voorkeur lid is van de Protestantse Kerk in Nederland 

o Zich actief inzet om nieuwe paden te banen in het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk  

o Affiniteit heeft met nieuwe vormen van liturgie en kerkmuziek en een voortrekkersrol kan spelen 

in het betrekken van jongeren bij de eredienst 

o Zelfstandig kan functioneren 

o Verbinding kan maken tussen verschillende mensen en groepen 

 

Functie-eisen 

o Je hebt een theologische opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond. Werkervaring in het 

kerkelijk jeugdwerk is een pré, maar geen vereiste. 

o Je hebt kennis van jeugdcultuur en leefwereld van jongeren 

o Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 

o Je hebt goede organisatievaardigheden 

o Je bent flexibel en hebt relativeringsvermogen 

o Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken 

 

Wij bieden  
o Een aanstelling van een jaar, mogelijk met een verlenging en uitbreiding binnen de Protestantse 

gemeente Hilversum 
o Via JOP een coachings- en intervisietraject 
 
Functie en start  
Het gaat om een functie in schaal 8 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland (CAO PKN kerkelijk werker). De inschaling ligt tussen € 2.390,25 en € 3.285,43 bruto 
maandsalaris bij een fulltime dienstverband. De gewenste startdatum is 1 december 2021.  
De Protestantse Kerk in Nederland vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor 
een aanstelling als jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van 
de werving- en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt. 
 
Informatie  
Voor meer informatie kun je buiten kantooruren contact opnemen met de jeugdouderling van De 
Morgenster, Anne-Mareike Schol-Wetter, 06-28476291, amwetter@gmail.com. 
 
Reageren  
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met vrijdag 1 oktober 2021 a.s. per e-mail sturen naar 

amwetter@gmail.com. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 6 en 14 oktober, in de avonduren. In een 

tweede rond spreken de kandidaten ook met jongeren uit de verschillende wijkgemeenten. 

 

 

 

 

 


