
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Medewerker Kerk & Israël
28 uur per week (0,78 fte)

Heb jij hart voor de kerk en wil je invulling  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

De kern van deze vacature draait om het leveren van een belangrijke bijdrage aan het
vergroten van de kennis over 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. Daarbij
ga je aan de slag om het thema in relatie te brengen tot de exegese ten dienste van de
prediking, catechese en toerusting, maar ook het aanreiken van inhoud voor de liturgie,
bijvoorbeeld voor de Israëlzondag. Het vraagt ook om betrokkenheid bij de organisatie voor
studiereizen en studie- en ontmoetingsdagen. Daarnaast is het van belang voor een
toekomstgerichte kerk om jonge generaties meer te betrekken bij het thema Kerk & Israël.

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 het thema nauwgezet, zowel binnen kerken als in de
gehele maatschappij en neem je de nodige kennis en kunde mee. Je weet op een
inspirerende wijze een vertaalslag te maken voor lokale gemeenten. Daarbij sluit je aan op
wat er al aanwezig is in de kerken en benut je je netwerk van deskundigen. Je investeert in
contacten tussen de dienstenorganisatie, lokale kerkplekken en de classicale commissies
voor Kerk & Israël. Je bent verbindend en weet te inspireren. Verder is het van belang een
goede samenwerking op te bouwen met collega’s van diverse teams binnen de
dienstenorganisatie, in het bijzonder de wetenschappelijk beleidsmedewerker en de tijdelijke
medewerker Kerk & Israël en de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PRKI), Je bent
theologisch geschoold op WO-niveau, bij voorkeur met een specialisatie Jodendom. Het is
een pré als je vanuit de praktijk kennis/ervaring met betrekking tot Joods-christelijke relaties
meeneemt. Verder zijn goede communicatieve vaardigheden en sensitiviteit voor de
gevoeligheden die rond dit thema 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 2023-011.
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