
De Hervormde gemeente Barneveld is een relatief grote kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland, bestaande uit bijna 7.000 leden, die staat in de hervormd-gereformeerde traditie. De gemeente kent 
een vijftal wijkgemeenten met vijf predikanten die samenkomen in drie kerkgebouwen. Daarnaast zijn er vele 
doordeweekse bijeenkomsten en ontmoetingen in meerdere wijkgebouwen. Sinds 2013 vallen alle 
jeugdwerkactiviteiten van de gemeente onder het orgaan Jeugdbeleidsraad. Dit orgaan legt over het gevoerde 
beleid verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.  
 
Ongeveer 1000 kinderen en jongeren bezoeken de jeugdwerkactiviteiten die met name vanuit de 
Jeugdbeleidsraad georganiseerd en/of gecoördineerd worden, waaronder oppas, bijbelklas, zondagsscholen, 
clubs, bijbelstudies en catechisaties. Vanuit onze gemeente zijn er ongeveer 440 personen actief in het 
jeugdwerk als begeleiding of coördinator. De Heere ziet om naar Zijn gemeente en heeft een liefdevol hart voor 
kinderen en jongeren, opdat zij Hem mogen leren kennen als hun Verlosser en Redder. Vanuit die overtuiging 
willen we kinderen en jongeren vertellen en voorleven vanuit Gods Woord, om hen te leiden en te begeleiden tot 
discipelen van Jezus.  

 
De Hervormde gemeente van Barneveld is op zoek naar een: 
 

Jeugdwerker  (m/v) 
 
(0,8 FTE) 

 
die een hart voor God heeft en dat wil en kan uitdragen naar jongeren. Je staat dicht bij de jongeren en bereikt 
hen via jeugdwerkactiviteiten en social-mediakanalen. Je geeft daarnaast concreet invulling aan het recent 
opgestelde beleid voor het jeugdwerk. Daarbij zal je ook gevraagd worden verbinding te leggen met de 
werkzaamheden van de andere geledingen binnen onze gemeente die zich bezighouden met gemeenteopbouw. 
In je werk staan met name centraal de speerpunten ‘contact met jongeren’, ‘organisatie van toerusting 
jeugdwerkers en ouders’ en ‘coördinatie jeugdwerk’.  
 
Welke taken krijg je? 

• Je geeft invulling aan het opgestelde beleid van de Jeugdbeleidsraad. Een aantal speerpunten van ons 
beleid 2020-2023 zijn: 

o Ontmoeten en enthousiasmeren van jongeren en jeugdwerkers; 
o Opzetten en beheren van de social-mediakanalen; 
o Ondersteunen van clubs bij het geven van club (ontwikkelen van visie); 
o Gezinsprojecten organiseren, waarbij ouders ondersteund worden met materiaal in 

huisgodsdienst; 
o Onderzoeken hoe we de gemeente kunnen ondersteunen om jongeren te bereiken. 

• Je zoekt het contact met jongeren, via bezoek van activiteiten en social media; 

• Je zorgt voor begeleiding en organiseert toerusting van vrijwilligers in het jeugdwerk; 

• Je organiseert toerusting voor ouders in de gemeente; 

• Je bewaakt de jaaragenda van het jeugdwerk; 

• Je bent lid van het dagelijks bestuur van de Jeugdbeleidsraad en hebt een spilfunctie in haar 
vergaderingen; 

• Je onderhoudt het contact met allerlei organen in de gemeente (JBR dagelijks bestuur, jeugdwerkers, 
coördinatoren, jongerenraad, jeugdambtsdragers en verschillende organen van bijstand) 

• Je onderhoudt het contact met externe partijen, zoals andere protestantse gemeenten in Barneveld, 
schoolgemeenschappen, HGJB, JOP en collega jeugdwerkers. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

• HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring; 

• Contact zoeken met jongeren, zowel in activiteiten van het jeugdwerk als online via social media; 

• Verbinding zoeken in het jeugdwerk en enthousiasmeren van jeugdwerkers en coördinatoren; 

• Kansen signaleren en omzetten in acties voor een betere organisatie van het jeugdwerk; 

• Oog voor de betrokkenheid van de gehele gemeente bij jeugdwerk; 

• Zelfstandig kunnen werken en het leuk vinden om te pionieren; 

• Proactieve houding; 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

• Meelevend en belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, bij voorkeur van de Hervormde 
gemeente te Barneveld. Je weet je verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. 

 
Wat bieden wij? 

• Een arbeidsovereenkomst voor de periode van 2 jaar; 

• Salariëring volgens de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (schaal 8). 
 
Informatie of reageren? 
Meer informatie is te verkrijgen bij Hans Danhof (voorzitter Jeugdbeleidsraad, tel. 06-49030959 of e-
mail: voorzitterJBR@hervormdbarneveld.nl). De sollicitatiebrief voorzien van een CV graag uiterlijk D.V.  
11 december sturen naar: kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl of naar het postadres: College van 
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Barneveld, t.a.v. E. Kas, Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld. 


