
 

 

 

 
De Protestantse Gemeente Haarlem is een veelkleurige en gevarieerde gemeente, die bestaat uit 

drie wijkgemeentes. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 
 

Jongerenpionier   
0,5 fte 

 
 
Doel van de functie 

De Protestantse Gemeente Haarlem wil haar blik naar buiten wenden. Als kerk willen wij kinderen en 

tieners niet leren ‘hoe het zit’, maar willen wij hen ruimte bieden om, net als de volwassenen, 

spiritueel te groeien. In de overtuiging dat God met elk mens, hoe oud of jong ook, gemeentelid of 

niet, een weg gaat. In Haarlem hebben we ervoor gekozen om in de wijken Oost en Schalkwijk ons 

te gaan richten op jeugdwerk met een missionair/diaconaal karakter. Het reeds bestaande aanbod 

willen we in samenwerking met de Diaconie verder uitbouwen. In de wijk Centrum is er bestaand 

kerkelijk jeugdwerk en zoeken we naar wegen om dit jeugdwerk verder te laten groeien.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Op basis van onze visie op jeugdwerk ontwikkel je samen met het team jeugdwerk een nieuw 

projectplan voor het jeugdwerk in Haarlem binnen jouw aandachtsgebied. 

• Je werkt zelfstandig en op eigen initiatief vanuit dit projectplan.  

• Je zet je in voor verbinding tussen de buurt en de kerkgemeenschap. 

 

 

Plek in de organisatie 

• Als jongerenpionier werk je nauw samen met de jongerenpastor en predikant. 

• Op basis van opleiding en ervaring wordt bepaald op welk aandachtsgebied je wordt ingezet. 

• Je draagt bij aan de samenwerking met het team van predikanten en pastores.  

• De jongerenpionier werkt onder de verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad. 

 

Ben je nieuwsgierig naar de functie en het team waarmee je mag gaan werken? Kijk dan even hier. 

 

Wat vragen we  

• Wij zoeken een enthousiasmerende en verbindende teamspeler. 

• Je legt makkelijk contact buiten en binnen de kerk. 

• Initiërend in het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van bij voorkeur missionaire/diaconale 

activiteiten. 

• Ervaring met - of visie op - het realiseren van nieuwe vormen van kerkelijke presentie in de 

wijken.  

• Je hebt een theologische, agogische of anderszins relevante opleiding op hbo-niveau. 

• Affiniteit met het christelijk geloof en interesse in en bij voorkeur ervaring met 

geloofsoverdracht aan kinderen en tieners.  

• Opleiding tot verhalenverteller binnen de methode Godly Play met succes afgerond of is bereid 

die te gaan volgen. 

https://www.bavo.nl/wp-content/uploads/2022/10/pgh-visie-jeugdwerk-aug-2020.pdf
https://youtu.be/u4AA38D-TA8


 

 

Wat bieden we 

Centraal gelegen kerkgebouwen in alle drie de wijken met ruimte voor mogelijkheden tot het 

ontwikkelen van een creatieve programmering en pionierswerk en een open mind-set van de 

gemeente voor vernieuwing.  

 

Een zelfstandige functie waar inbreng, initiatief en professionaliteit wordt gewaardeerd. Samen 

werken met een team van enthousiaste professionals. We beogen een contract voor de periode 

van 1 jaar met perspectief op een vaste aanstelling. Het gaat om een functie in schaal 8 van de 

Protestantse Kerk Nederland.  

 

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?  

Mail dan je sollicitatiebrief of een persoonlijk filmpje met CV, vóór 5 november a.s. naar de 

sollicitatiecommissie via directie@bavo.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken worden gevoerd 

in de week van 14 november 2022. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Peter van der Zalm - van der Beek, tel nr. 06 – 52 32 27 41. 

 

mailto:directie@bavo.nl

