The Living Tree zoekt een kerkelijk/missionair werker
Wij zijn The Living Tree!
Binnen de wijk Overvecht in Utrecht zijn wij een kerk voor christenen van alle
culturen. Wij zijn praktisch en liefhebbend betrokken bij deze wijk en geven dat op
twee manieren concreet vorm. Zondag voor onze bijeenkomst hebben wij een
wijkontbijt. Daarnaast organiseren wij regelmatig activiteiten voor kinderen uit onze
multiculturele buurt. Wij willen hen iets laten zien van de liefde van Onze Hemelse
Vader!
Sinds april 2017 hebben wij geen predikant. In het bezinningsproces dat volgde op
het vertrek van onze predikant, hebben wij, als gemeente, besloten om op zoek te
gaan naar een ‘meewerkende voortrekker’.
Jouw rol
Op inspirerende, creatieve en praktische wijze ondersteun jij onze gemeente bij het
contact leggen met de buurt. Je legt contacten met bewoners en organiseert
(buurt)activiteiten om hiermee relaties te bouwen. Gastvrijheid, laagdrempeligheid,
maar vooral Gods Liefde zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Binnen onze
gemeente heb jij oog voor de processen, de taken en natuurlijk voor de verschillende
leden. Dit vereist een helicopterview en sterke sociale vaardigheden. Jij bent
medeverantwoordelijk voor het bewaken van onze missionaire visie en de Nazarener
identiteit.
Jouw profiel
• Opgeleid in theologische of sociaal maatschappelijke richting (minimaal HBO).
• Ervaring met het werken met andere culturen (en je merkt dat dit bij je past).
• Bekend met de Nazarener identiteit en je staat hier volledig achter.
• Flexibel, betrokken, energiek en zeer goede sociale vaardigheden.
• De ambitie om mee te bouwen aan God’s Koninkrijk in een dynamische wijk.
Wij bieden
Wij bieden je een betrokken gemeente. Wij willen samen met jou verder werken aan
onze kerk in deze prachtige buurt! Deze rol kan zowel aan de hand van een
arbeidsovereenkomst als op stagebasis worden ingevuld. Er is 0,3 fte beschikbaar bij
een loondienstverband. Voor een stagiair is begeleiding vanuit ons kerkelijk district
mogelijk.
Interesse?
Je kunt jouw schriftelijke motivatie en cv te sturen naar Han Tan, voorzitter van de
aanstellingscommissie. Ook voor vragen kan je contact opnemen met Han
Tan: hhtan@nazarene.nl
Wij zijn een Kerk van de Nazarener. Wij zijn een heiligingskerk, wat betekent dat wij
je zullen uitnodigen en aanmoedigen om in je levenswandel steeds meer op Jezus
Christus te gaan lijken. De Kerk van de Nazarener is een wereldwijde kerk met een
Protestante, Arminiaanse, Wesleyaanse oorsprong. Wil je meer weten over de Kerk
van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl voor de Nederlandse en
www.nazarene.org voor de internationale website van onze kerk.

