
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Medewerker Kerk & Israël
32 uur per week (0,9fte) voor een periode van 3 jaar

Heb jij hart voor de kerk en voel jij je geroepen om invulling te geven aan de onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël? Dan kom je als geroepen! Als dienstenorganisatie werken
we mee aan een toekomstgerichte kerk. We ondersteunen lokale kerkplekken, classes en het
geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Hoe we dat doen
lees je in ons beleidskader en bekijk je in deze animatie.

In deze tijdelijke functie ligt de focus op het vergroten van de betrokkenheid bij het thema
Kerk & Israël binnen lokale kerkplekken. Met name onder jongeren. Dat betekent dat je
bijdraagt aan het vergroten van de kennis én het besef van de Joodse wortels van ons
christelijk geloof. Ook investeer je in joods-christelijke relaties en laat je zien hoe deze van
belang zijn voor de lokale gemeenten. En je draagt bij aan het besef van en verzet tegen
antisemitisme. Dit doe je o.a. door samenhang te creëren met andere werkvelden binnen de
organisatie en de lokale kerkplekken. Concreet betekent dit het starten van een zoektocht
naar hoe we meer in contact kunnen komen met jongeren op dit thema, hier concrete
voorstellen voor doen en ook tot uitvoering te brengen. En het ontwikkelen en uitwerken van
ideeën en materialen in samenwerking met diverse collega’s binnen de dienstenorganisatie.
In het bijzonder de wetenschappelijk beleidsmedewerker, de vaste medewerker Kerk & Israël
en de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PRKI). Aan het einde van deze driejarige
opdracht dient er een pakket met middelen en methodes gereed te zijn om over te dragen
aan het team.

Wat verwachten wij van jou?
We vinden het belangrijk dat je meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland.
Uiteraard volg je de ontwikkelingen op dit thema nauwgezet, zowel binnen kerken als in de
gehele maatschappij en neem je de nodige kennis en kunde mee. Je bent verbindend en
weet te inspireren. Je weet goed samen te werken, je kunt netwerken en je weet kennis en
kunde rond Kerk en Israël inspirerend in te brengen in het geheel van de Protestantse Kerk.
Je hebt kennis van Joods-christelijke relaties en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en
bij voorkeur een studie HBO-theologie met specialisatie jodendom of kennis/ervaring vanuit
de praktijk. Verder zijn goede communicatieve vaardigheden en de sensitiviteit voor de
gevoeligheden die op dit gebied een rol spelen van belang en je weet daar dan ook
zorgvuldig mee om te gaan.

Wat mag jij van ons verwachten?
Wij bieden jou een afwisselende functie waarin jij een waardevolle bijdrage kunt leveren aan
dit belangrijke thema. De functie is ingeschaald in schaal 10, minimaal € 2.711,- en maximaal
€ 4.533,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast ontvang je
vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).

https://www.protestantsekerk.nl/download25569/PKN-Beleidskader-kort_22-04-2021_dig.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=D184VstmGwU&feature=emb_logo


Geïnteresseerd?
Overweeg jij om de volgende stap in je loopbaan te maken, maar wil je nog meer informatie?
Neem dan contact op Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie, op
telefoonnummer 030-8801314. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV (als
één PDF) uiterlijk 28 maart a.s. naar vacatures@protestantsekerk.nl t.a.v. Gerda van
Ieperen, HR-adviseur o.v.v. vacaturenummer 2023-010.
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