
 

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok (‘de Schans’) in Tilburg-Noord is op zoek naar 

twee Pastoraal werk(st)ers. Het betreft één vacature die bij voorkeur in een duobaan 

wordt ingevuld, in totaal 27 uur. 

De norbertijnenparochie de Schans ligt in een multiculturele wijk in Tilburg-Noord. 

Aanvankelijk een nieuwbouwwijk waar veel jonge gezinnen woonden, veranderde deze 

omgeving vanaf de jaren ’80 in een bij uitstek multiculturele en daarmee multireligieuze 

woonwijk. 

De parochie bevindt zich daarmee in een dynamische omgeving. In de afgelopen jaren 

hebben wij ervaren dat onze gemeenschap een enorme veerkracht heeft. Na het 

overlijden van een teamleider, het vertrek van twee pastoraal werkers én niet te 

vergeten de coronajaren, laat de parochie haar kracht weer zien en mogen wij onze 

parochianen opnieuw begroeten. 

Het pastoraat van onze parochie is toevertrouwd aan de norbertijnse gemeenschap van 

de Abdij van Berne en wordt op dit moment geleid door de Abt van Berne. Daarin wordt 

hij geassisteerd door een parochie coördinator en enkele leden van de Norbertijnse 

gemeenschap de Schans. Daarnaast verbinden velen zich als vrijwilliger aan de parochie 

en nemen bijzondere taken op zich, op alle onderdelen van pastoraat en beheer. 

Bijzonder voor onze parochie is dat zij initiatiefnemer is en nauw samenwerkt met twee 

norbertijnse projecten: het Peerke Donderspark en het Ronde Tafelhuis. Voor de parochie 

maakt deze verbinding het verschil omdat zo de traditionele devotie, de werken van 

barmhartigheid, aandacht voor religie en cultuur en de zorg voor kwetsbaren in onze wijk 

een ruime plaats hebben in ons pastoraat. 

Het takenpakket voor de nieuwe pastoraal werk(st)ers is als volgt te 

omschrijven: 

• de hoofdtaken van de pastoraal werkers liggen op het terrein van verzorging van 

liturgie, het mede voorgaan in liturgische samenkomsten en het verzorgen van 

taken op het gebied van familiepastoraat en katechese. 

• inzet voor diaconale taken volgens de presentie methodiek opdat de band met 

Peerke Donderspark en Ronde Tafelhuis optimaal kan worden verzorgd. 

Hierbij zijn de pastoraal werk(st)ers: 

• in dienst van de Canonie van Berne en gedetacheerd bij de norbertijnenparochie 

De Schans. 

• samen verantwoordelijk voor het pastoraat en in staat om in een team te werken. 

• in staat om het totale takenpakket onderling te verdelen naar belangstelling en 

expertise. 



• In staat om helder en effectief te communiceren in woord en tekst. 

• In staat het parochiebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over inhoud en 

vormgeving pastorale taken. 

Wij zoeken: 

• pastorale werk(st)ers die verbonden zijn met de norbertijnse Abdij van Berne en 

affiniteit hebben met de norbertijnse spiritualiteit. 

• collega’s  die in staat zijn om het pastoraat vorm te geven in overleg met 

collega’s, vrijwilligers en het parochiebestuur. 

• collega’s die niet schuwen  om met nieuwe ideeën te komen of bestaande situaties 

in nieuw licht te stellen. 

• collega’s die het een uitdaging vinden om onze parochie een stevig plek in de wijk 

te geven en daar zichtbaar te zijn overal waar onze parochianen daarom vragen. 

• collega’s die willen meewerken aan een verder te ontwikkelen 

spiritualiteitsprogramma samen met onze collega organisaties. 

• collega’s met een dienende grondhouding die met onze parochianen en 

vrijwilligers samenwerken vanuit een houding van respect en gedeeld 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

Gevraagd wordt: 

• een erkende en afgeronde pastoraal theologische opleiding op minimaal HBO 

niveau. 

• bereidheid om individueel en in teamverband het eigen handelen te bespreken, te 

verdiepen en te verbeteren. 

• bereidheid om de overeengekomen uren flexibel in te vullen, ook in avonden en 

weekenden. 

• woonachtig in Tilburg of directe omgeving. 

Wij bieden: 

• een salaris en arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KNR 

rechtspositiereglement. 

• een jaarcontract bij aanvang met de intentie om over te gaan tot verlenging. 

• een voordracht aan het parochiebestuur door de Abt van Berne. 

• aanstelling per 1 augustus 2022 

Voor meer informatie: 

Peter Liebregts, secretaris van het parochiebestuur (06 37 73 62 81; 

secretaris@norbertijnenparochiehq.nl) 

Sollicitaties vóór 23 mei 2022 richten aan: 

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok, 

t.a.v. secretaris 

De Schans 122 

5011 EN TILBURG 

of secretaris@norbertijnenparochiehq.nl 
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