Vacature diaken
Amsterdam Zuidoost is uniek in haar samenstelling en heeft tegelijkertijd prachtige, krachtige en
kwetsbare buurten en mensen en daar bevinden zich onze vierplekken. De Kerngroep Diaconie &
Pastoraat wil, geïnspireerd door de Geest het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen
omgeving en in wereldwijde betrokkenheid en is daarbij betrokken op het dienen van mensen in hun
kwetsbaarheid en kracht. Spreekt je dit aan, dan is diaken worden iets voor jou.
Wat vragen we?
Als diaken is het van belang dat je goed kunt luisteren, kunt signaleren, en tegen een stootje kan.
Oog en hart hebt voor nood van mensen en tegelijkertijd kun kracht kan zien en aanspreken.
Gevoel voor humor is onontbeerlijk.
Wat kost het je?
Elke twee maanden een vergadering met de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, waar je met elkaar
het diaconaat handen en voeten heeft. En verder, naar vermogen, inzet of ondersteuning bieden
bij een van de activiteiten afhankelijk van je interesse, gave en tijdsinzet.
Welke taken horen erbij?




Bijwonen vergadering Kerngroep Diaconaat & Pastoraat en indien mogelijk afgevaardigd naar de
kerkenraad voor de kerngroep (de kerkenraad vergadert eenmaal in de twee maanden).
Meewerken in de zondagse viering: afkondigingen doen en collecteren, meehelpen bij het
avondmaal en – als je wilt – het kyriëgebed uitspreken en maken.
Meedenken over en eventueel uitvoeren van een van de taken die horen bij de kerngroep
(zorgzame kerk, individuele hulpverlening, ouderenzorg, werkgroep vluchtelingen, huis voor de
buurt, Groene Kerk). Meer informatie over wat de kerngroep doet kun je lezen op de website:
http://www.pgzo.nl/diaconaat-pastoraat/

Wat bieden wij je?






Je denkt actief mee over wat diaconaal kerk zijn in deze tijd betekent en hoe daar handen en
voeten aan gegeven kan worden.
Dankbaarheid ontvangen en mogen zien hoe krachtig ‘kwetsbare’ mensen kunnen zijn.
Een jaarlijkse bedankavond met alle vrijwilligers.
Cursussen die je kunnen ondersteunen bij je taak.
De geloofsgemeenschap ook op andere wijze ervaren.

Een gesprek is altijd mogelijk, geheel vrijblijvend over passende mogelijkheden. Ook is het mogelijk
een vergadering van de Kerngroep bij te wonen of een ‘snuffelstage’ te doen om een indruk te
krijgen.
Wil jij meer weten, neem dan contact op met opbouwwerker Yvonne Smit van de Kerngroep
Vrijwilligerszorg en Diaconaat & Pastoraat; y.smitwerk@telfort.nl.

