
Vacature medewerker communicatie Diaconie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste persoon met kennis en ervaring op het terrein 

van communicatie en meelevend lid is van de PKN Hervormde gemeente te Ermelo. 

Wat houdt de functie in? 

Als medewerker communicatie ben je dé communicatiespecialist binnen de diaconie.            

Je ondersteunt het College van Diakenen alsmede de zeven themagroepen.  

Je bent verantwoordelijk voor het plannen, ontwikkelen, coördineren en controleren van 

onze communicatieactiviteiten. Zowel binnen de diaconie als naar buiten. Deze functie is 

nieuw. Dat betekent dat je de ruimte krijgt om deze naar eigen inzicht vorm te geven. Je 

helpt en denkt mee over een goede basis voor alle communicatie van de diaconie, nu en 

in de toekomst. 

Taken  

 het plannen, ontwikkelen, coördineren en controleren van onze 

communicatieactiviteiten  

 het ontwikkelen van interne en externe communicatiemiddelen zodat deze optimaal 

ingezet kunnen worden 

 het ontwikkelen van een diaconie breed communicatieplan en zorg voor de uitvoering 

hiervan 

 het schrijven en publiceren van (web)teksten en nieuwsartikelen 

 het ondersteunen van de themagroepen bij het schrijven van teksten voor het 

kerkblad, website en andere media 

 het onderhouden van de relatie met predikant, pastoraal werker, scriba, kerkenraad 

en andere betrokkenen in verband met communicatie van de diaconie  

 het doorvoeren van vernieuwingen in de communicatie van de diaconie  

 

De medewerker communicatie moet rekening houden met een bepaalde tijdsinzet per 

week, die niet altijd op voorhand is te bepalen. Dit is afhankelijk van het aantal 

activiteiten en publicaties. 

  



Vergaderingen 

De vergaderingen van de medewerker communicatie bestaan uit de bespreking van de 

te communiceren beleidspunten van de diaconie, beleidsplan en andere tekstvoorstellen. 

Dit zal veelal per mail zijn of telefonisch. Het College van Diakenen vergadert vier keer 

per jaar, waarbij aanwezigheid gewenst kan zijn.  

Heb je interesse in deze boeiende functie, onze voorzitter Mart Bakker vertelt je er graag 

meer over. Spreek hem gerust aan als je hem kent! Of mail of bel hem.  

Hij is bereikbaar via e-mail martbakker@kpnmail.nl of telefonisch 06 16 19 77 73. 
 

Werkveld van de medewerker communicatie 

Het werkveld van de medewerker communicatie is het diaconale aandachtgebied van de 

hervormde gemeente te Ermelo. 

Uitdaging 

Inzet als medewerker communicatie bij de diaconie betekent voor iemand: 

 een mooie kans om de eigen talenten uit te gaan proberen en vaardigheden in te 

zetten voor het werk van de kerk 

 verbreding en verdieping van kennis van maatschappelijke vraagstukken en de 

gelegenheid om hieraan bij te dragen  

 boeiende ervaringen en inspirerende contacten met actieve betrokken 

gemeenteleden, kerkenraad, vrijwilligers van diverse organisaties, leden van andere 

kerken en wijkgemeenten 

mailto:martbakker@kpnmail.nl

