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Advertentie: opbouw- buurtwerker

De oud-katholieke (ok) St. Vitusparochie aan het Melkpad is een open en levendige parochie in het centrum
van Hilversum, die haar taak als ‘kerk in de samenleving’ serieus wil nemen. Een kerk die de buurt veel heeft
te bieden als plaats van stilte, meditatie, woorden, gebeden, muziek en rituelen, maar ook zelf veel heeft te
leren van de omgeving, waarin ze staat. Een open betrokkenheid op mensen in de buurt kan van een kerk
meer maken dan een gebouw waarin gelovigen samenkomen. Ze kan worden tot een plaats, waarmee de buurt
zich verbonden mag weten in alle aspecten van samenleven en waar een ieder zich thuis kan voelen met zijn of
haar vragen en talenten. Om die functie van een open kerk voor de buurt meer structureel gestalte te geven, is
het kerkbestuur van de ok St. Vitusparochie op zoek naar een

Opbouw- en buurtwerker voor 0,3 fte (12 uur per week)
Profiel:
• Beschikt over sterke sociale kwaliteiten en vaardigheden.
• Beschikt over sterke organisatorische kwaliteiten.
• Is een teamwerker.
• Beschikt over een relevant netwerk in de Hilversumse samenleving op sociaal en cultureel gebied.
• Heeft een open en positieve houding ten opzichte van het christelijk geloof en de Oud-Katholieke Kerk.
• Heeft een sterke intuïtie voor de raakpunten van maatschappelijke- en levensvragen en alle mogelijkheden
die daaruit voorvloeien.
Taken van de buurt- opbouwwerker:
• Concreet inventariseren van de vragen, behoeften en mogelijkheden die in de (ruime) omgeving rondom de
ok St. Vituskerk leven: Wat verwachten mensen van ‘die kerk in de buurt’?
• Samen met het kerkbestuur formuleren van antwoorden op die vragen: ‘Wat heeft deze parochie te bieden,
waar kan ze bij worden ingeschakeld, in welke behoeften kan ze helpen voorzien?’
• Het inzetten van zijn/ haar eigen netwerk en bouwen van nieuwe netwerken om te komen tot een structurele verbinding tussen parochie en de (ruime) omgeving op sociaal, cultureel en spiritueel gebied.
• Het in nauwe samenwerking met deze netwerken, de Hilversumse oecumene, het bestuur en de vrijwilligers van de parochie komen tot concrete initiatieven om deze verbinding vorm te geven en te verdiepen.
• Het praktisch mede-organiseren van de activiteiten die uit bovenstaande voorvloeien.
Gereedschapskist
Door de jaren heen heeft de ok St. Vitusparochie zich al een kleine, maar zekere plaats verworven in de
Hilversumse samenleving. Dit zijn een aantal van de faciliteiten en activiteiten die de opbouw-/ buurtwerker
alvast in zijn/ haar gereedschapskist aantreft en waar op door te bouwen valt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘De Akker’ is een gewaardeerd gemeenschapsgebouw dat zich - zeker na een voorgenomen renovatie
- zeer goed leent voor groepsactiviteiten, voorstellingen, dagelijkse openstelling en bijeenkomsten van
allerlei aard.
Het kerkgebouw is van een unieke schoonheid en leent zich - zeker na een aanpassing van het interieur uitstekend voor veel en diverse soorten van vieringen, voorstellingen en concerten.
Het vernieuwde kerkplein is prachtig aangelegd en geschikt voor verschillende culturele activiteiten.
Het Kerstplein en de Kinderkerstvieringen zijn zeer gewaardeerde activiteiten voor heel Hilversum, die
verder kunnen worden uitgebreid.
Kerkopenstellingen voor bezichtiging, stilte en gebed op verschillende tijden in de week worden zeer
gewaardeerd en kunnen worden verruimd.
De ‘open maaltijden’ op zondagavond kunnen worden uitgebreid naar ‘maaltijden voor de buurt’. De meditatiemomenten die op de maaltijden volgen, verdienen een breder publiek.
De buurtfeesten op het plein (‘Zomaerfeest’), de St. Maartensoptocht, aandacht voor ‘Allerzielen’ op
het plein en dergelijke kunnen na coronatijd weer worden opgepakt en samen met anderen worden
georganiseerd.
In de tuin rond ‘De Akker’ bevindt zich een moestuin, die door vrijwilligers van de kerk en uit de buurt wordt
beheerd. Daarnaast wordt achter ‘De Akker’, grenzend aan de pastorietuin, een ‘Vitushof’ gerealiseerd:
een appelboomgaard annex buurttuin, verzorgd door vrijwilligers van binnen en buiten de parochie.
Voor het parochiehuis (‘de pastorie’) is een kinderspeelplek aangelegd met speelboom en tevens een labyrint als plaats voor persoonlijke meditatie.
Achter de pastorie kunnen in een grote tuin meer besloten activiteiten worden georganiseerd.

Het betreft een aanstelling voor twee jaar, met een proeftijd van twee maanden. Wij bieden een salaris/ vergoeding in overeenstemming met de salarisschalen van de Oud-Katholieke kerk van Nederland.
Reacties voor 1 augustus - per e-mail - naar:
secretaris van het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie St. Vitus
Mw. Titia van der Heiden-Folkers
tel. 06 829 900 31 secretaris@stvitus.nl

