Vacature voor een voltijdse parochieassistent(e) in de federatie Hoog-Kortrijk en de
parochies St.-Jan en St.-Elisabeth
De federatie Hoog-Kortrijk en de parochies St.-Jan en St.-Elisabeth zijn op zoek naar een
parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de priesters en de andere
medewerkers, de pastorale werking te ondersteunen en verder uit te bouwen in functie van
de groei naar een pastorale eenheid.
Taak
Na de aanwerving zal het takenpakket besproken worden. Hierbij zal een keuze gemaakt
worden uit onderstaande taken:
1. Mee beleid voeren:
- Actieve deelname aan regelmatig overleg tussen priesters, parochiaal coördinator en
parochieassistent(e)
- Actieve deelname aan de bijeenkomsten en overlegmomenten van de federale stuurgroep
- De federale stuurgroep mee uitbouwen in de groei naar een pastorale eenheid
2. Liturgie en gebed:
- Voorbereiden van en meewerken aan (gebeds)vieringen (uitvaart, doopsel, vormsel, …)
- Gebedsvieringen leiden (kruisweg, boeteviering…)
- Medewerking aan uitvaarten met eucharistie en begeleiding van uitvaarten in Woord- en
gebedsviering
- Getuigenis tijdens zondagsdiensten
3. Verkondiging en catechese:
- Deelname aan en coördinatie van de doopselwerking, eerste-communie-werking,
vormselwerking op de verschillende parochies
- Contact met de scholen, op de hoogte zijn van hun pastorale werking, coördinatie van de
aanvragen voor en eventuele begeleiding van schoolvieringen in een kerkgebouw
- Opvolgen acolietenwerking(en), contact met ruimere lokale of diocesane acolietenwerking
4. Solidariteit:
In samenspraak met de federale stuurgroep kennis maken met, opstarten van en
meewerken aan plaatselijke initiatieven zoals Missie-, Vluchtelingen- of Armenzorg-Werking,
Broederlijk Delen, …
Profiel
- katholiek en Kerkbetrokken
- minimum 5 jaar werkervaring
- bij voorkeur een diploma hoger onderwijs
- basisvaardigheden op vlak van informatica
- onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat
- teamgericht / vlot in samenwerken
- flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk
- beschikt over rijbewijs B en eigen wagen
- bij voorkeur ter plaatse wonend
- bereid tot het volgen van de voorziene vorming
Modaliteiten
- indiensttreding: zo spoedig mogelijk
- verloning als bedienaar van de eredienst

- een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht
Informatie
jobinhoud: bij pastoor Guido Cooman 056/21.46.86 (pastorie) of 056/24.61.43
statuut, wedde en basisopleiding: bij Elisah Gommers, 050/74.56.10
elisah.gommers@bisdombrugge.be
Sollicitatie
Stuur vóór 01 februari 2018 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorend CV naar kanunnik Koen
Vanhoutte, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of koen.vanhoutte@bisdombrugge.be

