Functieprofiel missionair-diaconaal werker
Wat ga je doen?
- Begeleiden, toerusten en motiveren van vrijwilligers voor het aangaan en onderhouden van
langdurige relaties met belangstellenden en nieuwe gelovigen, waarbij de pionier zelf hierin het
voorbeeld geeft.
- Coördinatie van vrijwilligers en activiteiten.
- Doet verslag over de voortgang van activiteiten bij de stuurgroep.
- Uitbouwen van het groeiplan.
- Zoekt actief contact met wijkbewoners; bouwt een relatie met hen op.
- Zet zich in voor het (missionaire) jeugd- en jongerenwerk.
- Is beschikbaar voor pastorale hulp
- Is zichtbaar aanwezig in Het Badhuis (het gezicht)
- Is gesprekspartner voor de samenwerkende partners,
- Verzorgt samen met het Kernteam zondagse samenkomsten en gaat hierin voor.
- Bedient de sacramenten en wordt hierin ondersteund door het Kernteam.

Profielschets pionier Het Badhuis
De Hervormde Gemeente in Zwijndrecht is op zoek naar een missionair-diaconaal werker die met een 0,6
FTE aanstelling de pioniersplek en buurthuis ‘Het Badhuis’ wil leiden.
Deze persoon:











Is belijdend lid van de PKN
Heeft een levende relatie met God de Vader, Zoon en Heilige Geest en leeft met het besef dat Jezus
Christus naar deze wereld is gekomen als Middelaar om ons te verzoenen met God.
Is bereid en is in staat om het beleid, zoals beschreven is in het beleidsplan, vorm te geven in
overleg met de Algemene Kerkenraad (bij monde van de stuurgroep).
Heeft ondernemende kwaliteiten en kan in afhankelijkheid van de Heilige Geest inspelen op de
actuele situatie, daarbij luisterend naar de doelgroep en de zendende gemeente.
Kan leiding geven aan een team van vrijwilligers welke de activiteiten in Het Badhuis mede mogelijk
maken.
Is in staat weloverwogen met diverse instanties (naar buiten toe, o.a. burgerlijke gemeente) te
communiceren.
Kan meeleven en optrekken met de bezoekers en de wijkbewoners in de verschillende uitingen van
hun maatschappelijke achtergrond.
Staat open voor bezoekers van Het Badhuis om hen te accepteren voor wie zij zijn; is oprecht
geïnteresseerd in wat hen drijft en kan moeiteloos omgaan met hun wellicht andere normen en
waarden etc.
Heeft affiniteit met de jeugd (kinderen en tieners).
Heeft bij voorkeur een relevante HBO opleiding of anders aantoonbare relevante werkervaring op
dat niveau.

