
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Heb jij een warm hart voor mensen? Breng jij mensen in en rondom de kerk in beweging om 

mensen, die zich in een kwetsbare situatie bevinden, te beschermen en te versterken?  

Sta jij stevig in je schoenen en weet je op een evenwichtige manier je prioriteiten te 

bewaken? 

 

Dan ben jij misschien de   

verbindende en ondernemende 

diaconaal opbouwwerker 
voor 18 uur per week 

 
die wij zoeken om aan de slag te gaan voor de wijkgemeenten van de Duinzichtkerk en de 
Christus Triumfatorkerk in de Haagse wijken Benoordenhout, Archipel en Bezuidenhout.  
 

Wat ga je doen: 
• verbindingen leggen en onderhouden tussen buurt en kerk;  

• in maatschappelijke netwerken participeren om voeling te houden met wat er leeft in 

de wijk. Samenwerking zoeken met wijkorganisaties waarin duidelijk wordt hoe de 

diaconie aanvullend, vanuit de eigen identiteit aanwezig kan zijn in de wijk;  

• de wijkdiaconieën en wijkkerkenraden stimuleren en adviseren; 

• activiteiten en/of projecten ontwikkelen en ondersteunen die de verbindingen 

versterken tussen de kerken en de wijken waarin zij zich bevinden;  

• een netwerk van vrijwilligers opbouwen en onderhouden om gezamenlijk de 

activiteiten en projecten in de buurt mee uit te voeren. 

 

Wij zoeken iemand die  

• na een afgeronde theologische, sociale of agogische opleiding op HBO- of WO-

niveau, relevante werkervaring heeft opgedaan; 

• in staat is nieuwe projecten te ontwikkelen en projectmatig te werken; 

• communicatief sterk is en goed kan netwerken; 

• een sterk verbindend vermogen heeft en goed kan samenwerken met vrijwilligers, 

collega’s, predikanten, buurtbewoners, buurtwerkers en hun organisaties;  

• goed is in tijdmanagement en het afbakenen van taken;  



• oog heeft voor de vernieuwing van stad en kerk in een grootstedelijke samenleving; 

• anderen kan bezielen vanuit een open christelijke levensovertuiging en 

levenshouding; 

• ook andere taken voor Stek kan uitvoeren. 

 

 Wij bieden: 

• een uitdagende en afwisselende baan in een inspirerende omgeving; 

• een actieve werkgroep ‘Open Kerk’ en bevlogen diakenen die zich al inzetten voor de 

genoemde werkzaamheden en dat graag met de diaconaal opbouwwerker voort 

zetten; 

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk in Nederland, w.o. een dertiende maand; 

• Een salaris – afhankelijk van opleiding en ervaring – van minimaal € 2.638 en 

maximaal € 3.834 bruto per maand (bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week); 

• Een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van verlenging. 

 

Iets meer over ons: 

Stek - voor stad en kerk is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse 

Kerk in Den Haag. De 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 

850 vrijwilligers in voor de vrede van de stad, door mensen met elkaar te 

verbinden, zodat ze elkaar kunnen beschermen, versterken en bezielen.  

Stek ontwikkelt activiteiten voor een leefbare stad en ter ondersteuning van 

levendige en solidaire gemeenschappen. 

 

Informatie en solliciteren:  

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Willeke Eikelenboom 

(afdelingsmanager), via 070 318 1616. Nadere informatie over de kerken is te vinden op 

www.ctkerk.nl en www.duinzichtkerk.nl. Over het werk van Stek lees je meer op 

www.stekdenhaag.nl.  

 

Reageren kan tot en met 22 februari 2022 door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld 

van een curriculum vitae, op te sturen naar Jantine Wignand (jwignand@stekdenhaag.nl). De 

eerste ronde van selectiegesprekken staan gepland voor de week van 1 maart 2022. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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