
Kerkelijk werker Lippenhuizen-Hemrik  
 
De protestantse gemeenten Lippenhuizen-Hemrik en Gorredijk streven ernaar op 1 januari 2022 
één gemeente te zijn . 
Wij zijn een veelkleurige gemeente, waar plaats is voor verschillende geloofsopvattingen en 
beleving.  
De zondagse kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk te Gorredijk, zo nu en dan 
zullen er ook diensten in de Piterkerk in Lippenhuizen worden gehouden.  
 
De -thans nog- zelfstandige protestantse gemeente Lippenhuizen-Hemrik is op zoek naar een 
kerkelijk werker voor zo’n 12 uur per week. Met het aanstaande samengaan voor ogen kunnen 
de werkzaamheden gaan overlappen met de activiteiten van de protestantse gemeente 
Gorredijk. 
Voor het pastoraat  50% en voor het diaconaat 50%. 
 
Salariëring zoals door de Protestantse Kerk in Nederland is vastgesteld 
 
Wat wij vragen van de kerkelijk werker : 

Pastoraat                                                                                                                     

De kerkelijk werker biedt pastorale zorg voor met name de leden in het gebied van 

Lippenhuizen-Hemrik. Twee keer per jaar is er groothuisbezoek. 

Ook stimuleert en ondersteunt hij/zij de werkgroep in Lippenhuizen-Hemrik, die ingesteld wordt 

om speciale diensten (herdenkingsdienst, dorpsfeestdienst, bijzondere vieringen) vorm te geven 

en bestaande activiteiten (dorpsmaaltijd, bezoekgroep) gaande te houden. 

Twintigers en dertigers                                                                                                                     

De kerkelijk werker denkt met de jeugdouderlingen mee in het beleid om gemeenteleden van 

rond de 20 tot 40 jaar bij het geloof betrokken te houden. Om aan te sluiten bij de 

zingevingvragen die in deze groep leven. We denken daarbij aan laagdrempelige activiteiten, 

momenten van ontmoeting en gemeenschapsbeleving binnen deze leeftijdsgroep buiten de 

kerkdiensten om.  

Diaconaat                                                                                                                    
De kerkelijk werker begeleidt de diakenen in o.a het armoedebeleid en ondersteunt hen in 
netwerken. 

Wij zoeken iemand die                                                                                                                    
- enthousiasmerend en samenbindend is                                                                                       
- praktisch, integer en proactief is ingesteld                       
- bereid is tot samenwerken met kerkenraad en predikant 

Wij bieden                                                                                                                                      
- een open en warme gemeente                                                                                                     
- een actieve kerkenraad 

het gaat om een aanstelling van eerst twee jaar. 

Reactie                                                                                                                                             
U kunt uw reactie met motivatie en CV tot en met 30 – 6 - 2021 per email opsturen naar:           
scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl 

Voor meer informatie over de gemeente Gorredijk, zie www.ontmoetingskerkgorredijk.nl 

mailto:scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl
http://www.ontmoetingskerkgorredijk.nl/


 
 

 


