
Vacature Missionair kinderwerker PG De Bron – Amsterdam - Watergraafsmeer 

 

De Watergraafsmeer is een groen stadsdeel in Amsterdam-Oost, een prettige 
gemêleerde wijk met een diverse bewonerssamenstelling. 

 

Veel mensen, maar juist ook jonge gezinnen met kinderen, hebben vragen over 
geloof en geloofsopvoeding. De Protestantse Gemeente Amsterdam-
Watergraafsmeer (De Bron) wil hen daarin tegemoetkomen en ondersteunen. 

 

Wij zijn daarom op zoek naar een actieve missionair kinderwerker m/v voor 0,5 fte 
die de vrijwilligers en de ouders en hun kinderen op professionele en enthousiaste 
wijze kan motiveren en ondersteunen. 

 

Het betreft een aanstelling voor 18 uur per week voor de duur van 1 jaar met de 
intentie van verlenging voor nog 1 jaar. De missionair kinderwerker gaat deel 
uitmaken van een team van predikant, kerkenraadsleden en actieve vrijwilligers van 
de Protestantse Gemeente De Bron. 

 

Gezocht wordt een missionair kinderwerker die: een actieve bijdrage levert aan 
ons kinder- en jonge gezinnenwerk, contacten legt met basisscholen in de omgeving 
en mogelijkheden voor samenwerking ontwikkelt, de vrijwilligers en (jeugd) ouderling 
binnen ons jeugdwerk stimuleert, adviseert en coacht, meedenkt en meewerkt aan 
vervolgtrajecten voor jongeren die uitstromen uit het kinderwerk, steun biedt bij de 
geloofsopvoeding door jonge ouders 

en het kinderbeleidsplan mede wil uitvoeren en implementeren. 

 

Een kinderwerker die bij ons past: 
- heeft een relevante opleiding op HBO niveau of is student Theologie 
- is in staat om op een begrijpelijke en begripvolle manier over het geloof te praten 
- neemt initiatief en kan enthousiasmeren; een katalysator, die mensgericht werkt, 
kan coachen en mensen durft aan te spreken. 
Hij/zij is bereid ook bij de zondagse vieringen inzetbaar te zijn. 
 
Wij bieden: een prettige samenwerking in teamverband met de predikant en diverse 
vrijwilligers, ondersteuning door actieve gemeenteleden, een zelfstandige functie 
waarbij de werkzaamheden in overleg met de werkgroep ‘kind en kerk’ worden 
ingevuld. 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de bepalingen binnen de PKN. 

 
Interesse in deze leuke uitdagende baan? 
Sollicitaties ontvangen wij graag voor 17 mei a.s. t.a.v Jacobine van der Bijl,  
j.vanderbijl@gmail.com  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jacobine van der Bijl, of met 
Dirk-Jan Thijs, predikant (020-2218601 of djjthijs@gmail.com)     

 


