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Protestantse gemeente Uden-Veghel zoekt: 

Kerkelijk werker voor bepaalde tijd (m/v) 50% 

Wie zijn wij 

Wij zijn een warme kerkelijke gemeente van circa 900 leden en vinden het belangrijk om in houding 

en praktijk gastvrij te zijn. Een gemeente waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd, zowel jong, 

tieners, middengroep als oud met verschillende achtergronden. Er is een flinke groep betrokken 

gemeenteleden die altijd bereid is een stapje extra te zetten. 

Een gemeente die elkaar wil ontmoeten, in en buiten de eredienst. Daarbij zijn we nieuwsgierig 

naar verschillende vormen en een brede inhoud. Deze mogen eigentijds en actueel gebracht 

worden, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen ook genoemd worden. We willen leren en 

zoeken inspiratie. 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken een kerkelijk werker die ons wil helpen om de vernieuwingsopdracht verder vorm te 

geven en tot uitvoering te brengen, iemand die niet binnen de lijntjes hoeft te kleuren. Je werkt 

naast onze huidige parttime predikant die zich met name richt op pastoraat en ondersteuning van 

de kerkenraad. Je hebt een afgeronde opleiding HBO Theologie en staat ingeschreven in het 

register kerkelijk werker van de PKN of bent dat van plan. 

Wie ben jij 

 

Ben jij die aanjager? Dan kijken we naar je uit en verheugen ons op jouw reactie. 

Zijn er vragen over de vacature, neem contact op. Het beleidsplan en andere zaken vind je op onze 

website: www.sowkerk-uv.nl/gemeente/beroepingscommissie 

Stuur je reactie voor woensdag 7 december 2022 voorzien van motivatie naar de voorzitter van de 

beroepingscommissie. 

Naam: Ria de Ruiter 

Email: beroepingscommissie@sowkerk-uv.nl   

Tel.: +31 (0) 640 179 642 

 

Motiverend 
 

Door mijn aanpak 
worden anderen 

enthousiast om deel 
uit te maken van de 

gemeente. 

 

Daadkrachtig 
 

Door mijn energieke 
houding bereik ik op 

een efficiënte wijze de 
gestelde doelen. 

 

 

Vernieuwend 
 

Door mijn verfrissende 
werkwijze beweeg ik 

mensen om het geloof 
op een nieuwe manier 

te beleven. 
 

 

Verbindend 
 

Door samenwerking 
voelen mensen zich 
gezien, gehoord en 

gewaardeerd. 
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