
  
 

 

Vacature voor een fulltime parochie-assistent(e) 

 
 

De Bavoparochie is de nieuwe benaming van de parochie in oprichting, die de voormalige parochies 

van Desteldonk, Mendonk, Oostakker, St.-Kruis-Winkel, Lochristi en Wachtebeke zal omvatten. 

Deze Bavoparochie schrijft een vacature uit voor een 

 
 

PAROCHIE-ASSISTENT 

m/v voltijds 

 
 

Hij/zij is verantwoordelijk voor een ‘project verbindende werking’, die tot doel heeft de spirituele, 

pastorale en diaconale zorg in de Bavoparochie te behartigen, en deze te verbinden met de spirituele 

en pastorale ouderenzorg in het WZC Sint-Eligius Zeveneken. 

Het behartigen van deze zorg gebeurt in samenspraak met de pastoor, het team van vrijgestelden en 

de parochieploeg. 

 

 
Functie 

- In de Bavoparochie sta je in voor: 

o het uitbouwen van een visie op de gehele pastoraal van de Bavoparochie, met nadruk 

op het diaconale aspect ervan en dit in samenwerking met de andere vrijgestelden en 

de parochieploeg. 

o het coördineren van de integratie van deze diaconale zorg 

o samenwerking met de verschillende groepen die op het vlak van diaconie: actief zijn: 

Samana- en OKRA-groepen, Welzijnsschakels, rouwzorggroepen, enz …, in het 

bijzonder met de vrijwilligers die binnen genoemde groepen de pastorale aspecten 

behartigen 

o samenwerking met de woonzorgcentra binnen de parochie en de pastorale 

verantwoordelijken die er werkzaam zijn. 

o contacten met allerlei organisaties die eenzelfde doelgroep hebben: thuiszorg, 

thuisverpleging, familiehulp, enz … 

o op maat gemaakte vormingsinitiatieven rond pastoraal en spiritualiteit. 

o voorbereiding van, medewerking aan en voorgaan in liturgische vieringen. Bvb. in de 

uitvaartliturgie in de diverse kerken van de Bavoparochie. 

 

- Voor 20% van je jobtime geef je vorm aan ketenzorg met het WZC Sint-Eligius in samenspraak 

met de pastoor-moderator en de directeur van het WZC. 

Daarbij sta je in voor: 

o liturgische momenten in samenspraak met de pastor in het WZC 



o het uitwerken van gezamenlijke liturgische momenten (gemeenschappelijke 

ziekenzalving, bedevaarten…) 

o pastoraal, spiritueel opvolgen van parochianen opgenomen in het WZC en DVC, dit in 

afspraak met de pastoraal werker van het WZC 

o continuïteit van de pastorale zorg in het WZC tijdens verlofperiodes, opnieuw in 

onderlinge samenspraak met de pastor van het WZC 

o het verzorgen van communiebedeling bij parochianen op hoogdagen 

o het versterken van de binding tussen het parochiaal leven en de pastorale werking van 

het WZC 

 

 

 

Profiel 

- Je genoot een theologische en/of pastorale opleiding (master in de godsdienstwetenschappen of 

Godgeleerdheid, getuigschrift pastoraal of opleiding pastoraal werker aan het hoger diocesaan 

instituut te Gent) en hebt een stageperiode doorlopen. Of je bent bereid om de driejarige opleiding 

op zaterdag voor pastoraal werker aan het hoger diocesaan godsdienstinstituut te volgen. 

- Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden, discretie en emotionele draagkracht om in te gaan 

op levens- en zingevingsvragen. 

- Ervaring in de (ouderen)pastoraal en/of het vormingswerk is een meerwaarde. 

- Je bent een communicatieve en verbindende persoonlijkheid 

- Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 

- Je bent flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk. 

- Je bent bereid een deel van je opdracht uit te voeren met een pastorale collega in het WZC St. 

Eligius. 

- Je beschikt over rijbewijs B en eigen wagen. 

 
We bieden 

- een aangename werkomgeving in een bloeiende parochie 

- een job met veel afwisseling, boeiende contacten en een flexibele werkorganisatie 

- een uitdagende functie binnen een project waarin ketenzorg een zinvolle plek krijgt 

- een verloning als bedienaar van de eredienst. 

 

 
Interesse? 

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact nemen met pastoor E.H. Chris Simoens, 09 360 37 86 of 

chris.simoens@proximus.be  

Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv naar bisschoppelijk vicaris E.H. A. Van de Kerkhove, 

Bisdomplein 1, 9000 Gent, albert.vandekerkhove@kerknet.be  


