De Hervormde Gemeente Lelystad is op zoek naar een gedreven pionier die een voortrekkersrol
gaat vervullen in het missionaire werk bij ‘Zuiderlicht’, de nieuwe pioniersplek in de Zuiderzeewijk.
De IZB draagt zorg voor de begeleiding en coaching.

Pionier/missionair werker (m/v)
14,4 uur / 0,4 fte

met een passie voor het evangelie
en hart voor mensen

De Zuiderzeewijk is de oudste wijk van Lelystad en staat ondanks alle vooruitgang die er is geboekt,
bekend als een achterstandsbuurt. Vanuit de kerken is er al jaren grote betrokkenheid op de wijk.
Ruim 20 jaar geleden begonnen vrijwilligers uit twee kerken er kinderwerk. Inmiddels zijn er ook
medewerkers uit andere kerken betrokken. Daarnaast is er enkele jaren jongerenwerk in de wijk
geweest en een paar jaar geleden is er vanuit verschillende kerken een vrouwengroep gestart.
In de afgelopen periode is gezocht naar mogelijkheden om het bestaande werk te verdiepen. In
samenwerking met de IZB zijn nieuwe plannen gemaakt om vanuit de Hervormde gemeente Lelystad
een pioniersplek te starten in de Zuiderzeewijk. Daarbij wordt ook samenwerking met andere
christenen in de stad gezocht.
Het bestaande werk biedt een goede basis voor ‘Zuiderlicht’. We kunnen voortborduren op reeds
bestaande activiteiten en relaties. We hopen dat zich op termijn een geloofsgemeenschap zal gaan
vormen. Hoewel wij in principe iedereen het oog hebben richten wij in onze plannen op twee
doelgroepen: de ouders van de kinderen op de kinderclub en de ouderen. In de komende jaren
voegen we andere activiteiten en ontmoetingsmomenten toe die bijdragen aan een open
gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar kunnen zien
worden.
Wie zoeken we?
Gezien de primaire doelgroep zijn we bij voorkeur op zoek naar een enthousiasmerende,
ondernemende, creatieve pionier (Gezien het brede werkveld kunnen ook echtparen solliciteren).
We verwachten van je, dat je overtuigd christen bent. Bij voorkeur ben je in bezit van een afgeronde
theologische HBO-opleiding. Je bent een warme, verbindende persoonlijkheid en hebt
leidinggevende kwaliteiten. Je kunt goed netwerken, plannen en organiseren; je beschikt over
uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en je bent vertrouwd met social
media. De bereidheid in of nabij Lelystad te gaan wonen is een pré.
Wat ga je doen?
Je geeft in samenwerking met het pioniersteam op basis van het pioniersplan het missionaire werk in
de Zuiderzeewijk vorm. Kerntaken zijn daarin:

 Leiding geven aan het team van vrijwilligers
 Coördineren van alle werkzaamheden in de wijk
 Het netwerk uitbouwen en relaties verdiepen met (jonge) ouders
 Toewerken naar gemeenschapsvorming

Wat bieden we?
We bieden een bijzondere werkplek met volop mogelijkheden om te pionieren. De aanstelling
betreft in eerste instantie om een periode van één jaar met het perspectief om te verlengen en heeft
een omvang van 40% (14,4 uur per week). De IZB zal als werkgever fungeren. De
arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland is van toepassing. De salariëring is
overeenkomstig de inschaling die nader zal worden overeengekomen.
Meer informatie?
Tot maandag 6 juni kunt u solliciteren 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). De gesprekken met kandidaten worden gevoerd op maandag 13 juni.

