
Vacature: Pionier van Betekenis voor
Leidse millennials (12 uur per week)

In de Protestantse Marekerkgemeente in Leiden is het verlangen gegroeid om Leidse millennials de

hoopgevende en bevrijdende kracht van het Bijbels evangelie te helpen ontdekken. We zien dat veel

millennials een hoge druk ervaren om veel van het leven te maken en zij hiermee worstelen in de

zoektocht naar een betekenisvol leven. De meesten hebben daarbij geen verbinding (meer) met

geloof en religie.

Vanuit dit verlangen is een team van enthousiastelingen gevormd en een start gemaakt met het

uitwerken van de visie. Nu komen we in de volgende fase en willen we hieraan vormgeven. Zo willen

we cyclische events en ontmoetingsmomenten organiseren. Op deze manier hopen we te kunnen

oplopen met de Young Millennials in hun levensvragen. Bureau van Betekenis (BvB) wil vanuit de

Protestantse Gemeente Leiden pionieren om op een nieuwe manier geloof waarde te geven voor

(niet-kerkelijke) millennials. Zij wil een plek van inspiratie en waardevolle, ontspannen ontmoetingen

zijn.

Over 5 jaar hopen we dat Bureau van Betekenis mede onder leiding van de pionier gegroeid is tot

een vitale geloofsgemeenschap waarbij je deel kan uitmaken van deze gemeenschap in verschillende

graden van betrokkenheid.

Werkzaamheden
We verwachten dat jij als professional een voortrekkersrol inneemt binnen het team. Je zorgt voor



(theologische) expertise, continuïteit en zichtbaarheid van de pioniersplek.

Samen met team BvB zorg je voor:

● Inspiratie en inhoudelijke uitdaging bieden (online & offline content)

● Inhoudelijk programma coördinatie

● Het bouwen aan relaties met geïnteresseerden

● Continuïteit binnen de pioniersplek

● Het zijn van het herkenbare gezicht c.q. het boegbeeld van de pioniersplek

● Het uitbouwen van de gemeenschap van BvB

Team BvB (het pioniersteam) ondersteunt de pionier door:

● Draagvlak te creëren

● Input te leveren voor de pioniersplek

● In afstemming met de pionier een aantal taken op zich te nemen

● Het zijn van de start van de geloofsgemeenschap

● De praktische coördinatie, ook in relatie tot de Leidse kerken

● Het zijn van een klankbord voor pionier

● Het mede bouwen aan relaties met geïnteresseerden / coaching

● Een stuk fondsenwerving

● Het helpen bij de uitvoering van en de zichtbaarheid tijdens activiteiten

Profiel pionier
Van jou als pionier verwachten we:

● Je hebt affiniteit met pionieren, start ups of sociaal ondernemen.

● Je denkt in mogelijkheden en kansen.

● Je hebt affiniteit met jonge millennials.

● Je kan op een natuurlijke manier relaties opbouwen en onderhouden.

● Je weet mensen aan te spreken met prikkelende inhoud.

● Je hebt een levend en gunnend christelijk geloof.

● Het is een pré als je eerdere pioniers ervaring hebt opgedaan

● Bij voorkeur heb je een theologische achtergrond (wo/hbo)

Wat wij bieden
Een energieke groep jonge mensen die met veel vertrouwen uitziet naar uitbreiding van het

pioniersteam en jouw professionele toevoeging daaraan. Een boeiende en uitdagende functie voor

12 uur per week. In eerste instantie voor één jaar met de intentie tot verlenging tot drie jaar. Goede

arbeidsvoorwaarden volgens de regeling arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de

Protestantse Kerk in Nederland. De functie is ingedeeld in schaal 9.



Informatie en reageren
Is je interesse gewekt? reageer dan op een manier die bij je past. Dit kan middels een brief of een

video, of een andere creatieve uiting met daarin je motivatie. Stuur daarbij je CV mee en mail dit

voor 31 januari 2023 naar h.vd.ouw@kerkelijkbureauleiden.nl o.v.v. vacature pionier BvB.

Het eerste sollicitatiegesprek zal waarschijnlijk in week 7 plaatsvinden. Hierna volgt mogelijk een

tweede gesprek in week 8.

Heb je eerst nog vragen of wil je het pioniersplan ontvangen neem dan contact op met: Herman ten

Hove, missionair ouderling (htenhove@gmail.com; 06-57673924)

Meer informatie
● Website Bureau van Betekenis Leiden

● Website Protestantse Marekerkgemeente in Leiden

● Website Protestantse Gemeente Leiden (PGL)

Bureau van Betekenis is een pioniersplek en onderdeel van de Protestantse Gemeente Leiden. Bureau

van Betekenis wordt begeleid door de Protestantse Kerk en de IZB.
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