
 

 

 

 

 

 

 

VACATURE 

 
 

In de regio Westland borrelt verlangen om vorm te geven aan missionaire initiatieven voor kinderen, 

jongeren en jonge gezinnen. De afgelopen twee jaar kwamen onverwacht veel mensen af op 

gespreksmeetings hierover. Het enthousiasme is breed proefbaar en de noodzaak is duidelijk: nog 

slechts een zeer klein deel van de jongeren is bij een kerk betrokken. 

 

Met jonge generaties Westlanders delen we graag het goede nieuws van het Evangelie, op manieren 

die bij hen passen. We gaan voor de start van initiatieven, gericht op mensen jongeren dan 35 jaar, 

waarbij vrijwilligers en de vorming van nieuwe geloofsgemeenschapjes een belangrijke rol spelen.  

 

De hoop is dat er de komende twee jaar minimaal vijf initiatieven van start gaan. Er is een brede, 

enthousiaste en interkerkelijke werkgroep, die zich graag wil versterken met een parttime betaalde: 

 

 

AANJAGER MISSIONAIR INITIATIEF (M/V) 
VOOR 4 TOT 6 UUR PER WEEK 

 

 

We zoeken iemand die in de periode van circa 1 april tot eind 2016 aanjager wil zijn voor missionaire 

initiatieven in het Westland en Hoek van Holland. Het gaat om een functie voor circa 4 á 6 uur per 

week. Bij goed functioneren en bij voldoende draagvlak in de regio, is verlenging wenselijk. 

 

Taken 

In deze fase zijn er twee uitdagingen: het ontwikkelen van draagvlak bij kerken voor nieuwe 

initiatieven, en het stimuleren en ondersteunen van mensen die initiatieven willen starten. In nauwe 

samenwerking met de missionaire werkgroep zijn dit de belangrijkste taken: 

- Het bellen, mailen en bezoeken van mogelijke initiatiefnemers om draagvlak te laten groeien 

voor initiatieven, zowel de coördinatie van de werkgroepleden als uitvoerend. 



- Het actief contact houden met kerkenraden om draagvlak te laten groeien voor initiatieven, 

zowel de coördinatie van de werkgroepleden als zelf uitvoerend. 

- Het ondersteunen van werkgroepleden bij de organisatie van twee á vijf meetings in 2016, 

zowel voor mensen die mogelijk een initiatief willen starten als voor kerkenraadsleden. 

- Het voortouw nemen bij de organisatie van een gespreksmeeting in het najaar van 2016. 

 

Functie-eisen 

Naast dat je gedreven wordt door het evangelie, zijn de belangrijkste functie-eisen: 

- Organiserend: kan overzicht houden, samenwerken en mensen aansturen, neemt initiatief 

- Enthousiasmerend: contactueel erg sterk bij presentaties, gesprekken en schrijvend 

- Missionair: gedreven door geloof en visie/praktijkervaring rond missionaire activiteiten 

- Kerkelijk: kent de kerkelijke kaart en kan inschatten hoe kerkelijke processen verlopen 

 

De betaling en het contract krijgen vorm in overleg. Deze functie is deels afhankelijk van de 

opbrengsten van fondsenwerving in de periode tot april 2016. Stuur bij interesse voor 10 februari 

een e-mail aan missionair@westalndsekerken.nl of neem contact op met een van de leden van de 

werkgroep. 
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