
Vacature missionair werker
De Stadshartkerk Amstelveen is een jonge, kleine en eigentijdse gemeente in een uitdagende,
stedelijke context. In alles zoeken wij ernaar mensen te verbinden met Jezus en elkaar. In de
afgelopen jaren hebben we onze missionaire koers gebaseerd op het vormen van
netwerkgroepen. Tegelijkertijd zijn we ook een kerk die gezegend is met veel kinderen en
jongeren. 40% van de Stadshartkerk is onder de 18 jaar. We willen zowel het jeugdwerk als het
bredere missionaire werk van een impuls voorzien. Voor deze doorontwikkeling van onze
gemeente en het bereiken van meer Amstelveners - jong en oud - zoeken we een enthousiaste
(m/v):

Missionair kerkelijk werker (0,6-0,8 FTE)
Herken jij je hierin?

● Ik geloof in Jezus en kan anderen inspireren en coachen in het geloof.
● Ik geniet ervan te werken met mensen, binnen en buiten de kerk.
● Ik geloof dat de jeugd de toekomst heeft.
● Ik kan doorbouwen op wat er al is, maar ook vernieuwen en innoveren.

Zou je dit graag willen doen?

● Werken met kinderen en jongeren. We willen dat ze volop onderdeel zijn van ons
kerk-zijn, dus ook van de missionaire activiteiten. Als missionair kerkelijk werker is dit
zowel een belangrijke groep mensen waar je mee samenwerkt als ook de doelgroep.

● Pionieren door het opstellen en realiseren van een projectplan voor breder,
missionair jongerenwerk in samenwerking met andere kerken en maatschappelijke
organisaties in Amstelveen. Dit projectplan is het vervolg op een verkennend
onderzoek, waaruit kansen en mogelijkheden voor het jongerenwerk zijn gekomen.

● Verder bouwen en doorontwikkelen van wat er al is aan missionaire activiteiten en
gemeenschapsvorming. In samenwerking met andere, lokale kerken.

● Mensen qua enthousiasme en spiritualiteit meenemen in een doorgaand leerproces
van ‘pionierend, missionair kerk zijn’.

Voldoe je aan deze vereisten?

● Je hebt een relevante afgeronde opleiding bij voorkeur op HBO-niveau.
● Je hebt ervaring met werken in een missionaire context.
● Je hebt affiniteit met jongeren.
● Je hebt leidinggevende en coördinerende capaciteiten en je kunt projectmatig

werken.
● Je wilt lid worden van de Stadshartkerk, een kerk waarin we Jezus centraal stellen

en de Bijbel lezen als woorden van God voor ons leven. We zijn aangesloten bij de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Spreekt de vacature je aan? Dan dagen wij jou van harte uit om te reageren! Doe dat
op een manier die bij jou past en die ons laat zien wat jij te bieden hebt. Stuur jouw
motivatie en CV naar sollicitatie@stadshartkerk.nl

https://www.stadshartkerk.nl/vacature-jongerenwerker/


Praktische informatie

● Het moment van aanvang van werkzaamheden en het precieze takenpakket gaat in
overleg.

● Wij bieden je een salariëring conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijk werkers van
het Steunpunt Kerkenwerk.

● Het gaat in eerste instantie om een contract voor een jaar, met uitzicht op verlenging.
● Je kunt meer lezen over de Stadshartkerk op www.stadshartkerk.nl. Er is een

vooronderzoek naar missionair jongerenwerk gedaan, als je die wilt ontvangen of als
je inhoudelijke vragen hebt over de vacature kun je contact opnemen met Lars
Grijsen, 06-13216486 of  lars@stadshartkerk.nl

http://www.stadshartkerk.nl/

