De Parochie Heilige Franciscus (Bommelerwaard) zoekt een
PASTORAAL WERKER M/V (0,5fte) voor catechese en familiepastoraat
De Parochie H. Franciscus bestaat uit zeven geloofsgemeenschappen in de Bommelerwaard
(Alem, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, Rossum, Velddriel en Zaltbommel).

Wat ga je doen:
•
•
•
•

Deel uitmaken van het pastoraal team
Inhoudelijke en zo nodig organisatorische begeleiding van Eerste H. Communie en Vormselvoorbereiding
Schoolcatechese
Op grond van de wenselijkheid het verkennen en opzetten van catechetische en geloofvormende activiteiten
en/of groepen, in het bijzonder voor jeugd en jongeren

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede communicatieve vaardigheden,
Iemand die mensen voor zich kan winnen en vrijwilligers kan motiveren;
Een ondernemende instelling als netwerker.
Ervaring in werken met en begeleiden van groepen;
Actieve inzet op het terrein van gezins- en familiepastoraat
Actieve participatie waar het gaat over organisatorische- en beleidsmatige onderwerpen, om de parochie
verder uit te bouwen;
Affiniteit met kinderen en kennis van catechese, in het bijzonder met het oog op de begeleiding van kinderen
en ouders.
De bereidheid om flexibel met de beschikbare uren om te gaan
Een voltooide pastoraal-theologische opleiding welke door de bisschop van ’s-Hertogenbosch is erkend;
Een Rooms-katholiek, aantoonbaar kerkelijk betrokken en een doorleefd geloof.

Wat bieden wij:

•
•
•
•
•
•

Ruimte voor ontplooiing en creativiteit
Prettige werksfeer
Een open en lerende organisatie
Team dat in de geest van Franciscus en Clara het evangelie uit wil dragen
Beloning en arbeidsvoorwaarden volgens het rechtspositie reglement voor rechtspositiereglement voor
pastoraal werk(st)ers in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Het dienstverband is voor een project van 3 jaar

Aanstelling kan alleen geschieden met een zending van de bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met pastoor Roland Putman ofm.
via paterputman@gmail.com of 06-54 290 774
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