Vacature jeugdwerker Leidse Binnenstadsgemeente/Protestantse gemeente Leiden
(32 uur)
De Leidse Binnenstadsgemeente (LBG) is een levendige en gemêleerde geloofsgemeenschap,
gevestigd in de prachtige Hooglandse Kerk. Ze maakt onderdeel uit van de Protestantse gemeente
Leiden (PgL, een samenwerkingsverband van vijf wijkgemeenten), die deel uitmaakt van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Mensen van heel verschillende kerkelijke achtergronden en
leeftijden vinden binnen de LBG hun geestelijk thuis omdat ze op zoek zijn naar een eigentijdse manier
van geloven. Kenmerkend voor de geloofsbeleving is een combinatie van inhoud en openheid. Er wordt
actief gezocht naar verbinding met de stad waarin we staan, zoals naar de studenten die hier komen
studeren, naar vluchtelingen en naar toeristen die de kerk graag willen bezichtigen. In de
geloofsgemeenschap wordt volop aandacht besteed aan de link tussen geloven en belangrijke
maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld duurzaam leven en ondernemen. Een spiritualiteit die de
connectie van hart, hoofd en handen zoekt, kenmerkt onze kerkgemeenschap.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiasmerende, verbindende jeugdwerker, met een accent in
werkzaamheden gericht op de oudere jeugd (oudere basisschoolkinderen, tieners en studenten).
Om welke functie gaat het?
De functie bestaat uit twee elkaar nauw aanvullende onderdelen. Het eerste onderdeel is het
jeugdwerk van de Leidse Binnenstadsgemeente. Het tweede onderdeel is gericht op coördinatie van
dat deel van het jeugdwerk van de Protestantse gemeente Leiden dat door de wijkgemeenten
gezamenlijk wordt gedaan en voorts op het ontwikkelen van een haalbaar toekomstplan voor jeugd
en jongeren van de PgL (in samenwerking met het vrijwilligerskader). Het gaat om 32 uur per week,
voor circa 2 jaar. Verlenging is niet uitgesloten.
Wat vinden we belangrijk?
Wij zoeken iemand die:
-

-

Visie heeft op eigentijdse vormen van jeugdwerk die aansluiten bij de oudere jeugd
De huidige vormen van jeugdwerk in de LBG en in andere wijkgemeenten van de PgL
ondersteunt en continueert, en wil meedenken over en pionieren met nieuwe vormen
Het leuk vindt om vanuit de inhoud het verband te leggen met de vragen van de jongeren, en
met maatschappelijke thema’s (zoals het klimaat, inclusiviteit etc.)
Houdt van het zoeken naar geloofsvragen, en kritische vragen daarbij als een uitdaging
beschouwt
Onze spiritualiteit van hart, hoofd en handen volop ondersteunt en wil vormgeven in het werken
met de jeugd
Prettig in teamverband kan samenwerken met onze predikant, met de jeugdraad van de LBG en
met iedereen die zich binnen de PgL professioneel of als vrijwilliger met het jeugdwerk
bezighoudt, om zo het jeugdwerk verankerd te houden in de volle breedte van de gemeente
Lid is van de PKN (dit is essentieel) en zelf een levende spiritualiteit heeft, die verwantschap
heeft met die van de LBG
Het een uitdaging vindt om ook binnen de PgL als geheel verbinding tussen jongeren te
versterken en het vrijwilligerskader daarbij wil ondersteunen en inspireren

-

Een afgeronde opleiding theologie of in een (sociaal-) agogisch studierichting op HBO- of
universitair niveau heeft, dan wel een gevorderde student in een theologische of (sociaal-)
agogische studierichting is.

Wat bieden wij?
Een bruisende gemeenschap met veel betrokkenheid, in een prachtige kerk in de Leidse
binnenstad
Een gemeenschap waar de vieringen gekenmerkt worden door een verzorgde liturgie en
hoogwaardige muziek
Een samenwerking met onze predikant die steeds opnieuw het geloof verbindt naar de
actualiteit en naar hedendaagse vraagstukken
Een werkplek waar je initiatief gewaardeerd wordt, en waar je ondersteund wordt in pionieren
met jeugdwerkvormen
Een reeds bestaande samenwerking tussen de vijf wijkgemeenten van de PgL
Voldoende financiële middelen voor het bekostigen van activiteiten van het jeugdwerk van de
PgL als geheel
Beloning volgens de arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de PKN.
Reageren op deze vacature?
Reacties kunnen tot en met 20 september 2021 worden gezonden aan Henk ten Voorde, voorzitter
van de kerkenraad van de LBG, via het emailadres voorzitter@leidsebinnenstadsgemeente.nl. Hij is
beschikbaar voor vragen over deze vacature op telefoonnummer 06 5362 3854.

