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VACATURES JEUGDWERK 
Héy!  
 

Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, 
tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn allen trots op mogen zijn! 
Tijdens deze activiteiten ontmoeten de jongeren elkaar, is er ruimte voor ontspanning en 
leren ze God beter kennen. Als leiders bouwen we aan relaties met de jeugd en houden hen 
zo betrokken bij de kerk.  
Een nieuw programma voor het seizoen 2016-2017 staat alweer in de steigers en daarbij zijn 
we op zoeken naar ca. 30 vrijwilligers die daar aan mee willen werken. We hebben voor het 
clubwerk en het cathechese werk echt veel nieuwe vrijwilligers nodig, want anders 
kunnen we helaas het komende jaar niet verder gaan. 
 
De jeugd heeft uw en jouw  hart  nodig!  Kunnen wij op u en jou rekenen? 
 

Clubwerk 
 
In Woerden hebben wij verschillende clubs, die goed worden bezocht door kids en jongeren. 
Er zijn 2 clubs in de Maranathakerk, 3 clubs in Het Baken en 1 club in het Arendsnest 
(Opstandingskerk). Op de club is er ruimte voor creativiteit, spellen en wordt er met de 
kinderen gesproken en nagedacht over het christelijk geloof. Clubbijeenkomsten worden 
gehouden van september t/m mei. Ieder jaar sluiten we het clubseizoen af met een kamp 
waaraan jaarlijks ruim 100 enthousiaste kinderen deelnemen. Op dit moment zijn wij voor 
het seizoen 2016-2017 op zoek naar 11 nieuwe leiders. Ben je 16 jaar of ouder en 
geïnteresseerd in één van de onderstaande vacatures, neem dan contact op met Rick Meijer 
(rickmeijer20@hotmail.com) of tel: 0348-745636 en Michel Koekkoek 
(jeugdwerker@jongwoerden.nl) of tel: 06-51311102 
 
4 vacatures voor clubleiders Kids Rock en Junior Rock – Maranathekerk of Het Baken 
Voor de clubs Kids Rock (kinderen van 7 t/m 9 jaar) en Junior Rock (kinderen van 10 en 
11 jaar) in Het Baken zoeken wij 4 clubleiders. De clubs wordt gehouden op 
donderdagavond, om de week van 7 voor 7 tot 8 over 8 (ene week Kids Rock, andere week 
Junior Rock). 
 
 
 
 
 
4 vacatures voor clubleiders Rock Solid - Arendsnest (Opstandingskerk) 
Voor de Rock Solid club in de Opstandingskerk zoeken wij 4 clubleiders. Op de Rock Solid 
avonden komen tieners van groep 8 en klas 1. De club wordt gehouden op vrijdagavond 1 x 
per 2 weken van 8 voor 8 tot half 10.  
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3 vacatures voor clubleiders en voorbereiders Solid Friends - Het Baken 
Voor de club Solid Friends zoeken we 3 clubleiders om het bestaande team te versterken. 
Solid Friends is er voor tieners van 13 t/m 16 jaar. De club wordt 1x per 2 weken op 
vrijdagavond gehouden van 20:00 tot 21:30 uur.  
 
 

 

(Basis)Catechisaties 
 
8 vacatures voor catecheten  
Voor de catechese van jongeren in de leeftijdsgroepen van 12-13 jaar, 14-15 jaar en 16+ 
zoeken wij totaal 8 catecheten. Tijdens de catechese wordt er nagedacht over geloof, Bijbel, 
kerk en maatschappij. Daarnaast wordt er ingegaan op wat de jongeren bezig houdt. Bij de 
wat oudere jongeren ligt de focus op het bespreken van actuele thema’s en het samen 
kijken hoe je geloof handen en voeten kunt geven. De catechese is 1x per week (in Zegveld 
1x per 2 weken) gedurende de periode van oktober tot en met april. Dit komt neer op 
ongeveer 20 avonden. In Woerden betreft het maandag- of dinsdagavonden en in Zegveld 
alleen de dinsdagavond.  

Ben je 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in deze vacature, neem dan contact op met 
Marnix v.d. Ploeg  (ma.vanderploeg@zonnet.nl) of tel: 0348-460970 

 

 

Jeugdouderling  
 
1 vacature wijk Hervormd Noord en 1 vacatures Gereformeerd West 
Jeugdouderlingen werken PKN-breed samen met veel vrijwilligers om jeugdactiviteiten 
mogelijk te maken. De taken bestaan o.a. uit het ontwikkelen van visie en beleid voor het 
jeugdwerk, coördineren van het jeugdwerk, werving en toerusting van de vrijwilligers, beheer 
van de financiën en de communicatie naar jongeren en de diverse kerkenraden. Ben je 
geïnteresseerd in deze vacature, neem dan contact op met 
Hervormd: Gerrit Schouten  (gschouten@solcon.nl) of tel: 0348-412952 
Gereformeerd: Aart Sliedrecht  (aartsliedrecht@gmail.com) of tel: 06-22908538 

 
Jeugddiaken  

 

3 vacatures 2x Hervormd, 1x Gereformeerd  
Jeugddiakenen houden zich bezig met actief omzien naar jongeren en actief omzien door 
jongeren. Jongeren die met sociale of financiële problemen kampen, kunnen door de 
jeugddiaken geholpen worden bij het vinden van oplossingen voor hun situatie. Daarnaast 
stimuleren de jeugddiakenen het actief omzien door jongeren naar minder bedeelden in 
binnen- en buitenland. Vind je het leuk om hieraan een actieve bijdrage te leveren, meld je 
dan aan bij: 
Hervormd: Patrick van der Veen, kungfupanda@live.nl of tel: 0348- 410945 
Gereformeerd: Betsie van Donkersgoed, betsievandonkersgoed@kpnmail.nl of tel: 06-
55887291 
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De jeugd heeft uw en jouw  hart  nodig! 
 

Samenkomsten ZIN! 

 
Wat is ZIN!? 
ZIN! organiseert elke laatste zondag van de maand een dienst gericht op jongeren van 16 
t/m 25 jaar. Het doel van deze diensten is om God te ontmoeten en jongeren op een 
eigentijdse wijze bij de kerk betrokken te houden.  
 
1 vacatures: 
Secretaris 

Taken: (1) Notuleren van vergaderingen. (2) Het opstellen en versturen van teksten/e-
mails voor de PR. 

Verantwoordelijke inkoop en catering 
Taken: (1) Het doen van de boodschappen, zodat er voldoende eten en drinken is. 
(2) Het regelen van de bar voor en na de ZIN! dienst. (3) Het behouden van het 
overzicht met de voorraden van eten en drinken. 

Verantwoordelijke band 
Taken: (1) Het zoeken, reserveren en contacten van een band. (2) Als aanspreekpunt 
fungeren voor de band en het regelen van praktische zaken (denk aan aanwezigheid 
geluid, microfoons, etc.). 

Verantwoordelijke sprekers 
Taken: (1) Het zoeken, reserveren en contacten van een spreker. (2) Als 
aanspreekpunt fungeren voor spreker en het regelen van praktische zaken 
(werkvormen, materiaal, thema, etc.). 

Verantwoordelijke gebouw 
Taken: (1) Het openen en afsluiten van het gebouw. (2) Verzorgen van de aankleding. 
(3) Het aansturen van de schoonmaak. 

Lijkt het je leuk om de ZIN! diensten echt zinderend te maken? Alle hulp is welkom! Ook als 
je niet een hele taak op je wilt nemen, maar een gedeelte. Voor meer informatie en 
aanmelding kun je contact opnemen met Michel Koekkoek (jeugdwerker@jongwoerden.nl of 
tel: 06-51311102. 
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Overige Vacatures 
 
World Servants: 
Diverse vacatures ter ondersteuning per activiteit 
 
Geloofsopvoeding: 
Voor deze activiteit zoeken we nog een gereformeerd aanspreekpunt 
 
PJO lid vanuit het baken 
Om een goede interactie met het baken te hebben zijn we op zoek naar een aanspreekpunt 
 
Communicatie/Website: 
2 vacatures 

 


