
De Marekerkgemeente bestaat uit 550 leden. 
Zo’n 150 van onze leden zijn 18 jaar of jonger. De 
Marekerkgemeente is een orthodoxe gemeente 
midden in de stad. De gemeente is geworteld 
in een hervormd-gereformeerde identiteit en 
staat met een open houding richting de stad en 
haar inwoners. Gemeenteleden komen uit de 
gehele regio.

Door het toenemend aantal gezinnen en 
kinderen is het jeugdwerk de laatste jaren fors 
gegroeid. De kinderen in de basisschoolleeftijd 
gaan tijdens de morgendienst naar hun eigen 
nevendienst (in 4 groepen). Op vrijdagavond 
komen eens in de twee weken drie jeugdgroepen 
bij elkaar (groep 7-8, 1-2e klas en 3-4e klas). 
Tijdens deze avonden wordt er nagedacht over 
de Bijbel en het geloof in God. Daarnaast is 
er ruimte voor ontspanning. De 16+ komt op 
zondagavond bij elkaar en volgt op maandagavond 
jongerencatechese of belijdeniscatechese. 
Tijdens al deze avonden staat het Evangelie 
centraal, proberen we te luisteren naar de 
vragen van de kinderen en jongeren en kunnen 
de kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en 
vriendschappen opbouwen.

Vanwege de groei is in het afgelopen jaar veel 
geïnvesteerd in de organisatie van het jeugdwerk. 
We willen de komende tijd werken aan een 

verankering van deze wijzigingen en investeren 
in de inhoudelijke programma’s van de clubs, 
catechesegroepen en kindernevendienst. De 
jeugdwerker gaat daarin een belangrijke rol 
vervullen.

Functiebeschrijving
Ben jij enthousiast voor God en zijn Woord en 
heb je een hart voor kinderen en tieners? Deel 
je graag met anderen hoe jij je geloof probeert 
vorm te geven en hou je ervan om met tientallen 
vrijwilligers te werken aan de invulling van het 
jeugdwerk? Dan is deze functie zeker wat voor 
jou! 

De belangrijkste taken zijn:
•	 Toerusten en begeleiden van vrijwilligers in 

het jeugdwerk;
•	 Het invullen van de verschillende 

jeugdwerkgroepen en hierbij oog houden 
voor de afstemming tussen de groepen;

•	 Af en toe meedraaien met een of meer 
groepen;

•	 Jongeren betrekken bij de organisatie van 
verschillende activiteiten in het jeugdwerk 
en de gemeente;

•	 Adviseren van en afstemming met de 
klankbordgroep jeugd, de jeugdouderling en 
predikant.

De Marekerkgemeente (PKN) in Leiden zoekt een

JEUGDWERKER (16 UUR PER WEEK/O,4 FTE)

 lees verder >>



Functie-eisen
We verwachten daarom van de jeugdwerker 
dat hij of zij:
•	 HBO werk- en denkniveau heeft (een 

opleiding rond theologie en/of jongeren is 
een pre);

•	 zich kan inleven in de wereld van de kinderen 
en jongeren, en

•	 begrijpt wat het betekent om in een seculiere 
omgeving op te groeien;

•	 vrijwilligers kan ondersteunen, motiveren 
en coachen;

•	 gemakkelijk overzicht houdt en goed kan 
coördineren;

•	 toegankelijk is in het contact met kinderen, 
tieners en ouders;

•	 bereid is om regelmatig op zondag of 
vrijdagavond aanwezig te zijn;

•	 goed op de hoogte is van de verschillende 
mogelijkheden, methoden en programma’s 
in kerkelijk jeugdwerk, en deze ook kan 
inzetten.

Arbeidsvoorwaarden
We bieden een tijdelijke aanstelling voor de 
duur van een jaar, waarna er mogelijkheid is 
voor een verlenging. De arbeidsvoorwaarden 
en salariëring zijn volgens de PKN CAO voor 
de functie van kerkelijk werker schaal 8. 

Solliciteren
We nodigen je van harte uit om te solliciteren 
op deze functie. Dat kan door een motivatiebrief 
en CV te sturen naar marekerk@gmail.com. Wil 
je meer informatie, dan kan je contact opnemen 
met Herman ten Hove (scriba) via marekerk@
gmail.com of 06-57 67 39 24. Deadline voor de 
sollicitaties is maandag 23 september 2019. We 
willen graag zo snel mogelijk starten met de 
nieuwe jeugdwerker.
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