
 Profiel voor een ouderenpastor, verbonden aan de 

Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek 
 

 
Voor een periode van 1 jaar met een mogelijkheid van verlenging.  Aanstelling: 0,5 fte. 

 
Taken: 

 
 Verzorgen van pastoraat onder de ouderen in de gemeente; 

 Stimuleren van jongere gemeenteleden om zich in te zetten voor ouderen; 

 Opzetten en begeleiden van (bijbel)gespreksgroepen; 

 Met enige regelmaat voorgaan in kerkdiensten van de gemeente; 

 Als ambtsdrager participeren in de kerkenraad (een kerkelijk werker zal worden 
bevestigd als ouderling voor het ouderenpastoraat)1 

 
Persoonlijkheid 

 
 We zoeken een warme stressbestendige persoonlijkheid met humor en ernst, die 

begrip heeft en kan omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin mensen 
geworteld zijn; 

 We zoeken een belangstellend mens die voor alles een luisterend oor heeft en die 
mensen op hun levensweg vanuit gelovig perspectief wil begeleiden. 

 
Competenties 

 
De ouderenpastor is in staat om: 

 
 Gemakkelijk contacten te leggen met ouderen; 

 Pastorale gesprekken te voeren met ouderen; 

 Stervens- en rouwprocessen te begeleiden; 

 Samenwerkingsverbanden op te zetten; 

 De bezoekgroepen te begeleiden; 

 Groepen te leiden; 

 Kerkdiensten te leiden, met name ook uitvaartdiensten; 

 In bestuurlijke processen een eigen rol te spelen en verantwoordelijkheid te nemen 

vanuit de bijzondere opdracht; 

 Samen te werken met vrijwilligers en met de predikant, vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid en opdracht. 
 

Voorwaarden voor benoeming 
 

De ouderenpastor beantwoordt aan de volgende vereisten: 

 Hij/zij is kerkelijk werker, emerituspredikant of wil deze functie vervullen als 
nevendienst 

 Heeft belijdenis gedaan in de Protestantse Kerk; 

 Heeft ervaring opgedaan in het werk onder ouderen en organisatie; 

 Heeft de bereidheid zich te laten bevestigen als ouderling met een bijzondere 
opdracht indien men kerkelijk werker is; 

 Heeft als men kerkelijk werker is een erkend preekconsent dan wel de bereidheid om 
dit te vernieuwen of aan te vragen; 

 
 
 

1 Volgens de jongste kerkorderegels zal een kerkelijk werker worden bevestigd in het ambt van 
ouderling met bijzondere opdracht voor de duur van de aanstelling.  


