
 

Geloofsgemeenschap Het Baken 
Woerden (Snel en Polanen, Waterrijk) zoekt een pionier (24-32 uur) 
 
Het Baken is een geloofsgemeenschap in de Woerdense wijk Snel & Polanen en Waterrijk. 
Wij willen een plek bieden aan iedereen die vorm wil geven aan zijn geloof in God. Wij willen 
naar elkaar luisteren en ontdekken wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Verschillende 
belevingen hebben daarin hun plaats. 
 
Wij willen een gemeenschap zijn die open en warm is, concreet en bemoedigend. Daarom is 
iedereen welkom, als zoeker, kerkganger, anders- of niet-gelovige! 
We geloven dat het zoeken naar en leven met God echt relevant is voor je leven.  
 
Het Baken is een initiatief van de Protestantse Kerk (PKN) in Woerden en heeft voor een 
tweede periode van drie jaar de status van pioniersplek gekregen. 
In verband met het vertrek van de huidige pionier per 1 mei 2019, zoeken we: 

Een pionier die ons helpt bij het realiseren van de 
ontwikkelingsrichtingen  
We willen mensen toerusten om vanuit hun geloof te delen met mensen in hun omgeving. 
(gezin, straat, wijk, werk enz.) Of breder, we willen mensen die in aanraking komen met 
(mensen uit) Het Baken helpen groeien in hun relatie met God, in de relatie met mensen in 
Het Baken en het handen en voeten geven aan geloven in hun eigen omgeving. (boven, 
binnen, buiten) We zien in de komende tijd een uitdaging voor Het Baken in dit laatste 
aspect, maar weten dat deze onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden.  

Daarnaast willen wij Het Baken binnen Protestantse Gemeente Woerden positioneren met 
een eigen gezicht en in verbinding met de andere kerken. 
Dat betekent dat we Het Baken in de komende twee jaar naar volwassenheid willen brengen 
qua ‘eigen kleur’, maar ook op financieel gebied. De landelijke ontwikkelingen die de 
omvorming van pioniersplek naar kerngemeente mogelijk zou kunnen maken, sluiten aan bij 
de vorm die door de mensen binnen de geloofsgemeenschap wordt uitgesproken. binnen de 
geloofsgemeenschap uitgesproken (lichte) organisatiestructuur. 

 

Met het volgende profiel 
 

Werkzaamheden:  

 We zoeken iemand waarbij we een groot deel van de beoogde uit te voeren 
werkzaamheden kunnen beleggen. 



Belangrijke onderdelen daarbij zijn de bediening van de sacramenten en de aandacht 
voor de grote groep kinderen/jongeren in de wijk. 

 Je weet activiteiten te ontwikkelen die bezoekers van Het Baken helpen om te groeien in 
geloof en het delen van hun geloof met de mensen om hen heen.  

 Je bent een verbinder die bezoekers van Het Baken aan elkaar en de 
geloofsgemeenschap weet te verbinden. 

 Je hebt een frisse pioniersgeest waardoor Het Baken in beweging blijft.  

 Je krijgt bezoekers van Het Baken in beweging zodat de gemeenschap groeit in 
verbondenheid en draagkracht. 

 Je levert een bijdrage aan de realisatie van de beschreven ontwikkelingsrichtingen 
(positionering, financiële zelfstandigheid, identiteit, waarde toevoegen voor onze 
omgeving) 

 Je helpt het Baken zoeken naar verwoording van de eigen identiteit in het theologisch 
spectrum dat past bij de breedte van de Protestantse Kerk en pionieren in het bijzonder. 

 De samenkomsten zijn belangrijk in onze gemeenschap, daarom vragen we je 1x per 
maand de samenkomst te verzorgen en enkele keren per jaar de Maaltijd van de Heer 

 Je coördineert bestaande projecten en bouwt ze waar mogelijk uit. Maar je weet ook 
dingen te stoppen en iets nieuws op te zetten. 

 Je verkent nieuwe mogelijkheden om actief te zijn in de wijk en weet voor deze concrete 
projecten of activiteiten mensen te mobiliseren en toe te rusten. 

 Je coacht vrijwilligers, stuurt ze aan en werkt met ze samen  

 Je bent het gezicht van Het Baken in de wijk en onderhoudt het wijknetwerk  

 
Profiel:  

 Je hebt een theologische opleiding op minimaal HBO niveau en enkele jaren 
werkervaring in een soortgelijke functie  

 Je hebt visie op pionieren met als invalshoek het handen en voeten geven van geloof in 
een gemêleerde geloofsgemeenschap en in onze samenleving.  

 Je bent creatief en in staat om bestaande activiteiten zo nodig te vernieuwen en nieuwe 
activiteiten en contacten op te bouwen. Daarbij ben je in staat om aan te sluiten bij de 
behoefte en ontwikkelingen in de wijk en Het Baken.  

 Je bent goed in relationeel werken en weet nieuwe contacten aan te boren. 

 Je bent goed in de omgang met kinderen/jongeren, zij vormen immers een grote groep 
in de wijk.  

 Je bent een stimulerend spreker die zich vertrouwd voelt voor grote en kleine groepen. 

 Je bent in staat om zelfstandig te werken en je eigen werk organiseren, waarbij je bewust 
de samenwerking zoekt met partners binnen het buiten Het Baken  

 Je kunt vrijwilligers coachen en enthousiasmeren en weet samen met hen activiteiten te 
realiseren.  

 Je woont bij voorkeur in Woerden, of je bent bereid je daar op korte termijn te vestigen. 

 
Tijd:  
Werktijden worden in overleg met het Kernteam vastgesteld. Daarbij kun je rekening 
houden met het feit dat veel van de activiteiten in de avonduren en weekenden 
plaatsvinden. 



Ons aanbod  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk  

 Een (jaar)contract voor 24 tot 32 uur per week, met mogelijkheid tot verlenging  

 Je maakt onderdeel uit van een stevig (Kern)team 

 Er is begeleiding beschikbaar (onder andere pionier begeleider) 

Solliciteren  
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot en met 24 maart 2019 sturen naar 
l.roseboom@kpnplanet.nl of Leen Roseboom, Forintdreef 9, 3446 XP in Woerden.  
 
Informatie  
Op aanvraag zijn een meer uitgebreide beschrijving van de geloofsgemeenschap en vervolg 
pioniersplan beschikbaar. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de 
voorzitter van het Kernteam, Bert Halm, hij is in de avonduren bereikbaar op 06-53 40 24 39. 
 
Procedure 
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met het feit dat de selectiegesprekken 
zullen plaatsvinden in de weken van 1 en 8 april 2019. We streven er naar de procedure in 
de week van 22 april af te ronden. 


