RK theoloog (16-28 u/w)
Het Dominicanenklooster in Zwolle wil een plaats zijn om, in een open ontmoeting met elkaar én met
de dominicaanse traditie, het leven en samenleven te verdiepen, te vernieuwen en te vieren.
Zie www.kloosterzwolle.nl
De Dominicanenkerk is onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk is een rectoraatskerk, we zijn
een actieve geloofsgemeenschap met de rechten van een RK-parochie. Klooster en kerk bevinden zich
momenteel in een fase van heroriëntatie op de toekomst.
In verband met het pensioen van een medewerker is er in het pastoresteam van de Dominicanenkerk
een vacature per 1 maart 2021 voor een RK theoloog.

De functie
Als lid van het pastoresteam van vier personen bepaal je samen met je collega’s het pastorale beleid
op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en parochie-opbouw. Je gaat voor in weekendvieringen
en thema-vieringen en als pastor bied je individuele pastorale zorg aan de parochianen.
Vanzelfsprekend ben je betrokken bij de voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten en ga je
voor bij uitvaarten. Ook draag je actief bij aan het cursus- en vormingswerk voor volwassenen. En tot
slot, maar niet onbelangrijk gezien de huidige heroriëntatie, geef je mede vorm aan de vernieuwing
van de organisatie van het klooster in zijn geheel.

Wat wij bieden
Een inspirerende werkomgeving in een betrokken en levendige geloofsgemeenschap. De gelegenheid
om mee te denken en werken aan het toekomstbestendig vormgeven van de Dominicaanse
aanwezigheid in Zwolle. Arbeidsvoorwaarden conform cao-KNR. De mogelijkheid om mee te denken
over de invulling van je functie, in uren, vorm en inhoud.

Wat wij vragen
-

Je beschikt over een theologische opleiding op academisch niveau.
De dominicaanse spiritualiteit heeft je warme belangstelling en je voelt je daarmee verbonden.
Je gaat op inspirerende en aansprekende wijze voor in de liturgie.
Je hebt een visie op wat geloven in deze tijd betekent en vanuit deze visie weet je met
parochianen verbindend in gesprek te gaan.
Je functioneert gestructureerd en met constructieve inbreng in het team en staat open voor
collegiale feedback.
Het werken met vrijwilligers en de daarbij behorende contacten en overlegstructuren ken je uit
eigen ervaring.
Je hebt ervaring opgedaan met processen van organisatieontwikkeling en –verandering.

Reageren?
Graag ontvangen wij je sollicitatie met CV, persoonlijke motivatie, het gewenste aantal uren en de
voorkeursvorm (ZZP, dienstverband) uiterlijk 23 november 2020 via hrm@kloosterzwolle.nl t.a.v.
Julienne Vosselman (HR-adviseur). Ook vragen over de procedure kun je bij haar stellen (0640653222). Inhoudelijke vragen?
Stuur een bericht naar corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl voor het maken van een belafspraak
met Pastor Corinne van Nistelrooij.
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 49.

