Weet jij je geroepen?
Licht op Zuid is een multiculturele geloofsgemeenschap op Rotterdam-Zuid. Op de drempel van een
nieuwe fase zoeken we een

Missionair werker
(0,8 - 1 fte)
Wat is de context?
In 2010 is Licht op Zuid gestart als initiatief vanuit de Hervormde wijkgemeente Maranathakerk
(Gereformeerde Bondsgemeente) en in samenwerking met de IZB werkzaam in de wijk Bloemhof. Dat
is een boeiende, multiculturele achterstandswijk met zo’n 14.000 inwoners. Waar we destijds startten
als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een wijkinitiatief met
ook diaconaal maatschappelijke activiteiten. Mensen uit allerlei culturen komen tijdens zondagse
vieringen en doordeweekse huisgroepen samen om met elkaar God te zoeken en het leven te delen.
Wat ga je doen?
Licht op Zuid heeft in de Maranathakerk en in de wijk inmiddels een duidelijke plaats. We hebben in
ons beleidsplan aangegeven, dat we toe zijn aan een nieuwe fase met verschillende uitdagingen.
Daarin geef jij leiding aan het bestaande werk en aan de nieuwe ontwikkelingen, zoals een mogelijk
eigen gebouw, uitbreiding van de diaconale presentie en nieuwe wegen in contacten met moslims.
Als missionair werker ben je het gezicht van Licht op Zuid en bouw je aan een netwerk in de wijk.
Je geeft, met het leiderschapsteam, leiding aan de geloofsgemeenschap en alle betrokken vrijwilligers.
Je deelt het evangelie, bedient de sacramenten en verleent pastorale zorg.
Wie zoeken we?
Een christen die:
- werkt vanuit zijn verlangen om God in onze stad te dienen
- houdt van mensen, omdat het schepselen van God en medemensen zijn
- ervaring heeft met leiding geven in een missionaire context
- in bezit is van een afgeronde opleiding theologie op tenminste HBO niveau
- sterk is in het persoonlijk contact en in het leggen van relaties
- affiniteit heeft met interculturele contacten en communicatie
- initiatieven neemt en goed kan samenwerken met allerlei mensen
- verbindend en enthousiasmerend is naar de medewerkers en naar de Maranathakerk
- lid is van de Protestantse Kerk Nederland, sympathiseert met de Gereformeerde Bond en
bereid is om mee te werken met de procedure om sacramentsbevoegdheid te verkrijgen
- bereid is te verhuizen naar Rotterdam-Zuid, bij voorkeur naar de wijk Bloemhof

Wat bieden we?
-

Een dienstverband van 0,8-1 fte voor de duur van vijf jaar

-

Salariëring: CAO PKN - Kerkelijk werker, schaal 9

Meer informatie?
Solliciteren kan tot 4 december 2021 door een motivatiebrief en CV te sturen naar hrm@izb.nl. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Boerman, IZB-Impact (tel: 06-51833848, email:
h.boerman@izb.nl).

