Noorderlicht Charlois is een pioniersplek - volgens het eredienst-eerst model - in de wijk Charlois. In dit veelzijdige
stadsdeel van Rotterdam-Zuid leven veel culturen naast elkaar. Het aantal studenten en yuppen in de wijk neemt toe.
Tegelijkertijd schuilt er achter de talloze voordeuren veel eenzaamheid en armoede.
In het hart van deze veelkleurige wijk prijkt de mooie Oude Kerk. In deze kerk komt de Noorderlicht gemeente
sinds twee jaar samen. Voor deze gemeente zijn we op zoek naar een pionier-voorganger die met passie en
enthousiasme verder wil bouwen.

Wat ga je doen?
Als missionair pionier-voorganger bij Noorderlicht Charlois geef je leiding aan het bestaande werk en zoek je
verbinding tussen de gemeenteleden en de bewoners van de wijk. Je bent het gezicht van Noorderlicht Charlois, je
verbindt en bouwt aan een netwerk in de wijk. Je geeft - met het kernteam - leiding aan de geloofsgemeenschap
en weet hen te enthousiasmeren om zich in te zetten in de gemeente en in de wijk. Je leidt zondagse diensten,
bedient de sacramenten en verleent pastorale zorg.

Wie zoeken we?
We zoeken een pionier-voorganger die:
•

Een levend geloof heeft en de gemeente voorgaat en inspireert in het volgen van Jezus;

•

Bijbels onderwijs geeft met praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Als pioniervoorganger ben je theologisch geschoold;

•

Sociaal en toegankelijk is. Een echte verbinder in zowel de gemeente als in de wijk Charlois. Daarbij heb je ook oog voor
de jongeren en kinderen in de gemeente en in de wijk.

•

Beschikt over pionierskwaliteiten: neemt initiatief, geeft leiding en kan enthousiasmeren. Een teamwerker die samen
met het kernteam en andere vrijwilligers bouwt aan de gemeente;

•

Bij voorkeur relevante werkervaring van minimaal vier jaar;

•

In Rotterdam Charlois woont of bereid is daar te komen wonen.

Wat bieden we?
We bieden een jonge enthousiaste gemeente met passie voor Jezus en de wijk. Charlois is een veelkleurige wijk met veel
mogelijkheden om als pionier aan de slag te gaan. Dé plek om het geloof uit te dragen, om samen te binden en praktisch
gestalte te geven aan de opdracht van Jezus. Je wordt onderdeel van een team voorgangers/pioniers van het Noorderlichtnetwerk. Op loopafstand van de kerk is eventueel huisvesting beschikbaar.
Je treedt in dienst van de IZB. De arbeidsvoorwaardenregeling voor predikanten of kerkelijk medewerkers van de
Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing.

Meer informatie?
Solliciteren kan tot 8 januari 2022 door een motivatiebrief en C.V. te sturen naar hrm@izb.nl Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Erwin Kint (Noorderlicht Charlois) via erwin.kint@gmail.com of Nelleke Kruijmer (IZB) via 06-57387085.

