
                                VACATURE        
Jongerenwerker 

Met focus op: 
➢ Het aanmoedigen van de jongeren in onze gemeente in hun relatie met God 
➢ Het in het oog krijgen en houden van al onze jongeren (ca. 115) 
➢ Het coachen van de vrijwillige jeugdwerkers in hun roeping en taak voor onze 

jongeren 
 
Jongerenwerker in De Levensbron (GKV Nijkerk-West) 
De Levensbron is een gemeente waarin jongeren hun eigen plek hebben, omdat zij een 
belangrijk deel van de gemeente uitmaken. Veel gemeenteleden zijn actief betrokken bij het 
jongerenwerk. Wij denken dat een jongerenwerker een belangrijke stimulerende rol in ons 
jongerenwerk kan vervullen naast deze vrijwilligers. 
In het jongerenwerk werken we intensief samen met de GKv Nijkerk-Oost, daarnaast zijn we 
bezig om interkerkelijke activiteiten met andere kerken in Nijkerk op te zetten. 
 
Wij zoeken een jongerenwerker die affiniteit heeft met jongeren van 12 t/m 22 jaar en zich 
kan inleven in de leefwereld van jongeren. Hij of zij zet zich vanuit een levend geloof in de 
Here Jezus in voor onze jongeren, leeft zijn/haar geloof enthousiast voor en moedigt de 
jongeren aan in hun relatie met God. Ook weet hij/ zij jongeren en jeugdwerkers te inspireren 
en laat zich door de jongere(n) inspireren in de dienst aan God. 
 
 
Wat zijn je belangrijkste taken? 

• stimuleren van betrokkenheid van jongeren op elkaar en bij het hele gemeentelijk 
leven. 

• bezoeken van jongeren, voornamelijk groepsgewijs, waarbij het leven met God de 
kern van het bezoek vormt; 

• oog hebben voor jongeren die zich onttrekken aan het gemeentelijk leven, dreigen af 
te haken of anderszins bijzondere zorg nodig hebben; 

• coachen/ toerusten van en samenwerken met: 
o clubleiders; 
o voorzitters, leiders en mentoren van 16+verenigingen; 
o jongerenpastors; 

• stimuleren van en actief deelnemen aan jongerenactiviteiten; 

• deelnemen aan het interkerkelijk jongerenplatform Nijkerk; 

• een helikopterview hebben op het jongerenwerk en meewerken aan de (door)ontwik-
keling en uitvoering van het jongerenbeleid. 

• Wij zoeken een ondersteunend jongerenwerker (conform Arbeidsvoorwaarden-
regeling SKW) 
 

Deskundigheid; opleiding en ervaring 

• een relevante afgeronde opleiding op HBO niveau;  

• bij voorkeur enkele jaren ervaring in vergelijkbare functies; 

• je hebt kennis over en ervaring met de leefwereld van jongeren in deze tijd, internet 
en social media hebben geen geheimen voor je; 

• goede communicatieve vaardigheden: zowel in luisteren, schrijven als spreken;  

• je hebt kennis van christelijke jongerenorganisaties en –activiteiten in Nederland. 
 



 
Wat verwachten we van jou?  

• Je bent overtuigd christen en kunt je vinden in de wijze waarop de Gereformeerde 
kerken (vrijgemaakt) hier invulling aan geven; 

• je bent een enthousiaste en actieve persoonlijkheid met passie voor jongeren en 
maakt makkelijk contact met zowel jongeren als jeugdwerkers; 

• je bent samenbindend, motiverend, uitvoerend en relatiegericht (spin in het web);  

• je bent creatief, flexibel, stressbestendig en enthousiast. Een doorzetter wanneer het 
anders loopt dan verwacht; 

• bereidheid om mee te leven met onze gemeente, o.a. door regelmatig diensten te 
bezoeken om zo ook zichtbaar te zijn voor de gemeente; 

• je bent bereid om een relatief groot deel van je werkuren ‘s avonds en in het weekend 
te maken; 

• de intentie om deze functie voor de periode van ten minste 3 jaar uit te oefenen; 
 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 

• een uitdagend en inspirerend werkveld in een gemeente die rijk gezegend is met 
kinderen en jongeren, waar de ondersteuning door een professionele jongerenwerker 
van grote waarde is.  

• afwisselend takenpakket, waarin naar eigen inzicht invulling aan gegeven kan 
worden;  

• samenwerking met enthousiaste vrijwillige jongerenwerkers; 

• samenwerken met het kerkbestuurslid jeugd en de jeugdouderling; 

• de arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers van het Steunpunt Kerkenwerk is 
van toepassing; 

• flexibiliteit in invulling werkuren (uiteraard in overleg); 

• mogelijkheid tot samenwerking met andere kerkelijk jongerenwerkers in Nijkerk; 

• het gaat in eerste instantie om een contract voor een jaar, met uitzicht op verlenging; 
 
 
De procedure 
Spreekt de vacature je aan? Dan dagen wij jou van harte uit om te reageren. Stuur jouw 
motivatie en CV uiterlijk 12 februari 2022 per e‐mail naar jeugdwerk@bronvanleven.nl. Kom 
je verder in de procedure dan ontvangen we ook graag 2 referenties. 
 
Voor informatie over de vacature of onze gemeente kun je terecht op www.levensbron-
nijkerk.nl of je kunt contact opnemen met Remco Kleiker (Kerkbestuur - werkveld jeugd): tel 
06-1743 0871. 
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