VACATURE
De norbertijnenparochie Tilburg-Noord is op zoek naar een kwartiermaker (m/v) voor 10 uur per
week en voor maximaal 1 jaar. Hierna is verlenging mogelijk in het kader van een meerjarig project.

Kerk-zijn in 2021 vraagt om een hedendaagse kijk naar de ‘gelovige’ wereld. Veel mensen hebben
afscheid genomen van een regelmatig liturgisch samenkomen in het weekend. We willen onderweg
zijn en herkenbaar als kerk met de kernwaarden: Vrede en gerechtigheid, Naastenliefde en
gemeenschap, betrokkenheid en rentmeesterschap.
WIE ZIJN WIJ:
Wij, zijn de mensen van de kerk in de Norbertijnenparochie Heikant – Quirijnstok in Tilburg-Noord.
Sinds 1964 is de parochie toevertrouwd aan de Norbertijnen van Berne. De geloofsgemeenschap
vindt haar thuis in en zeer gemêleerde en multireligieuze wijk.. Ook de kerkgemeenschap is heel
divers: betrokken of op afstand. Wij zijn mensen die denken dat het ‘oude Woord ‘vraagt om een
nieuwe vertaling. Wij die weten dat God er is maar dat het aan ons is om die God te verstaan. Wij
geloven in de toekomst die vandaag begonnen is.
WAAR ZIJN WIJ NAAR OP ZOEK :
We zijn op zoek naar:
-een enthousiaste vrouw of man die kwartiermaker wil zijn in onze Norbertijnenparochie.
-een vernieuwer die haar of zijn kennis en kunde wil inbrengen om op te trekken met ‘het Volk op
weg gezet’.
-iemand die de ‘taal ‘ spreekt van onze 30-50 jarigen en die kan dit vertalen om samen met andere
mensen kerk te zijn.
-iemand die in staat is om een hedendaags kerk-zijn voor nu en morgen mee op te bouwen.
-iemand die vanuit een communicatiegerichte achtergrond kennis en ervaring heeft met het
planmatig opzetten en begeleiden van projecten voor deze speciale leeftijdsgroep
WAT BIEDEN WIJ:
-Een pastoraal team dat jou wil opnemen in haar midden
-Een zeer levendige , diverse parochie met mensen die op allerlei wijze verbonden zijn met de
geloofsgemeenschap
-Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de rechtspositieregeling van de KNR
-Bij aanvang een arbeidsovereenkomst van 10 uur voor de duur van een jaar met nadien de
mogelijkheid van aanstelling voor de duur van een meerjarig project.
REAGEREN
Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer informatie of denk je dat jouw inbreng een bijdrage kan
zijn ? We gaan graag met je in gesprek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Denis Hendrickx o.praem, abt/ administrator:
abt@abdijvanberne.nl tel: 0413-299299
JE sollicitatiebrief met CV kun je tot en met 12 september sturen naar de secretaris van het bestuur:
secretaris@norbertijnenparochiehq.nl

