Functieprofiel missionair pionier Perron
Sinds 2002 is de Oosterkerkgemeente samen de IZB aan het bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap
in de wijk Oosterheem in Zoetermeer. Hieruit is in 2008 de Perrongemeenschap en de zondagse
Perronmeeting ontstaan. Op een laagdrempelige manier zoeken we de verbinding met mensen en groepen
in de wijk om het Evangelie van Jezus Christus te delen.
De Oosterkerkgemeente heeft gekozen voor meervoudig kerkzijn met twee brandpunten. Samen vormen
de Oosterkerkgemeenschap en de Perrongemeenschap een mix van traditionele en hedendaagse manieren
van geloofsbeleving die aansluit bij de diversiteit van de bewoners in de wijk. De Oosterkerk, midden in het
centrum van de wijk, is de basis van waaruit de identiteitsgebonden activiteiten van het Perron worden
vormgegeven.
Als missionaire pionier zet je je in om het bestaande aanbod van activiteiten verder te ontwikkelen en uit te
breiden. Belangrijk onderdeel daarbij is het jongerenwerk en het versterken van de verbinding tussen de
Oosterkerkgemeenschap, de Perrongemeenschap en de wijk.
Je werkt nauw samen met de predikant en pastoraal werker van de Oosterheemgemeente en met een
toegewijde groep vrijwilligers. Je voert je werk uit in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de
missionaire taakgroep. Je geeft leiding aan de uitvoering van het projectplan Perronwerk. Vanuit de IZB
bieden we je beleiding en toerusting, en trek je op met de voortrekkers van vergelijkbare missionaire
projecten.

Verantwoordelijkheden en taken
Wat ga je doen?
- Je draagt zorg voor de Perrongemeenschap, en spreekt met regelmaat in de Perronmeetings;
- Je bent het gezicht van de Perrongemeenschap en zet je in voor Perronmeetings;
- Je bewaakt de visie en het beleid zoals is vastgelegd in het Projectplan Perron;
- Je zoekt contact met mensen die nu nog niet in zicht zijn van de Perrongemeenschap;
- Je hebt affiniteit met jongeren, en het missionaire jongerenwerk kan rekenen op je inzet en
enthousiasme;
- Je onderhoudt formele en informele contacten met instanties in de wijk; zoals Wijkwerk en Wijk
aan Zet;
- Je draagt zorg voor de missionaire toerusting van de Perrongemeenschap;
- Je coördineert de missionaire activiteiten in- en rondom de Oosterkerk;
- Je kunt vrijwilligers enthousiasmeren en toerusten om een bijdrage te leveren aan de missionaire
taak van de gemeente;
- Je werkt in het pastoraat samen met de predikant en de pastoraal werker van de Oosterkerk;
- Je bent actief betrokken bij de wijk Oosterheem en bereid om er te gaan wonen.
Wie ben je?
- Je bent belijdend lid van de Protestantse Kerk en bereid actief lid te zijn van de Oosterkerk gemeente
- Je bent bent een initiatiefrijke verbinder, een team-player, netwerker, creatief en communicatief.
- Je hebt ervaring met missionair en- jongerenwerk, zowel beleidsmatig, uitvoerend als coördinerend;
- Je hebt een relevante HBO/WO-opleiding
De missionaire pionier zal worden benoemd op grond van Ordonantie 3, art. 12 en de betreffende generale
regeling van de kerkorde van de PKN.
Heb je interesse in deze functie schrijf dan je sollicitatiebrief naar hrm@izbn.nl. Wens je een oriënterend
gesprek of heb je naar aanleiding van deze vacature vragen, neem dan contact op met Diederik Slingerland
op 06-51273818 of met Nelleke Kruijmer van de IZB op 06-57387085.

