
Vacature Studentenpastor Delft 2021-2026 (0,5 fte) 

 

We zoeken een protestantse studentenpastor die bijdraagt aan de vorming van studenten 

aan de Technische Universiteit en de hogescholen in Delft, hen leert omgaan met de 

gevaren, risico’s en wonderen van de technologie en de verworven inzichten ten dienste te 

stellen van de samenleving. De werkzaamheden raken aan het terrein van de motivatie, 

ontwikkeling van de eigen identiteit als ingenieur, de behoefte aan uitdaging in het leven en 

de zorg om de toekomst. 

De nieuwe predikant vervult ook een belangrijke rol in de oecumenische gemeenschap kerk 

aan het Noordeinde. Kerk aan het Noordeinde kent formele banden met zowel de Rooms-

Katholieke kerk als de Protestantse Kerk in Nederland. De predikant verzorgt onder meer 

vieringen, samen met kerkleden, en ondersteunt de pastorale werkgroep.  

De studentenpastor werkt in een oecumenisch team samen met een tweede protestantse 

studentenpastor en een rooms-katholieke studentenpastor. De verdeling campus - kerk is 

80-20%. Het studentenpastoraat in Delft staat de komende jaren voor de uitdaging zich te 

consolideren en te vernieuwen, zichtbaarheid en aantrekkingskracht in de Delftse 

(studenten)samenleving te vergroten en samen te werken met uiteenlopende partners. 

Het betreft een beroep tot in ieder geval 1 mei 2026. Dit houdt verband met de 

projectsubsidie die toegekend is door de PKN.  

Om voor deze functie in aanmerking te komen zoekt de Wijkkerkenraad Kerk aan het 

Noordeinde te Delft een predikant of proponent, die: 

- Open staat voor techniek en de rationaliteit van ingenieurs (WO/HBO) 

- Loyaal is aan de oecumene én aan de kerkelijke traditie 

- Samen kan werken in een team van studentenpastores én daarbij ook verbinder is 

- Kan communiceren op verschillende niveaus, leeftijden, WO/HBO, culturen (o.a. 

internationale studenten) en jonge gezinnen en jong volwassenen binnen de stad 

- Nieuwe vormen van gemeente-zijn en werkvormen op de campus mede helpt 

ontwikkelen en fysiek uitdragen. 

Contactpersoon beroepingscommissie voor deze vacature Ad Straub (tel. 06 28 61 64 26) of bgg 
Berlinda Hoexum (tel. 06 14 14 28 40). Zij zijn via e-mail bereikbaar:  
beroepingscommissie@kerkaanhetnoordeinde.nl. 

U kunt ook via dit e-mailadres vragen om ons informatiepakket.  

Sollicitaties graag uiterlijk 1 oktober naar beroepingscommissie@kerkaanhetnoordeinde.nl. 
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