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Vacature                             Hilversum 18 maart 2021 

 

Missionair Werker   M/V  (0,5fte) 

 

Om bestaande en nieuwe missionaire projecten te begeleiden en gemeenteleden te ondersteunen en 

bemoedigen, zoeken we een missionair werker. Het kan gaan om één persoon of een echtpaar, dat 

samen invulling geeft aan deze functie.  

 

Werkzaamheden  

De gemeente en haar leden toerusten, om actief te mogen getuigen van het evangelie.  

Je draagt zorg voor het uitwerken en het uitvoeren van het missionaire beleid en weet de gemeente-

leden hierin mee te nemen.  

In het project “Hilversum-Noord” ga je, samen met het verantwoordelijke team uit de gemeente, 

relaties aan met mensen die Jezus niet (meer) kennen en je bouwt het reeds bestaande netwerk 

verder uit. Je gaat samen met het team ontdekken welke nieuwe mogelijkheden daar door God 

worden gegeven. Jij hebt hierin een trekkersrol. Ook zijn er inmiddels meerdere andere actieve 

missionaire projecten, waar groepen leden actief bezig zijn. Daar zal een coördineerde rol voor jou 

mogelijk zijn.  

 

Wat we jou vragen als missionair werker 

• We zoeken een broer en/of zus die op een geestelijke en bevlogen manier leiding en invulling geeft 

aan de uitvoering van de missionaire plannen en projecten van De Verbinding. Tegelijk is het je taak 

om gemeenteleden toe te rusten en enthousiast te maken voor het bouwen van een gastvrije 

gemeenschap en voor het invullen van de persoonlijke missionaire roeping van gemeenteleden.  

• Als missionair werker heb je een levend geloof in God de Vader en zijn Zoon Christus, en fungeer je 

als inspirerend (door de Heilige Geest gedreven ) missionair voorbeeld voor gemeenteleden.  

• Een relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau (bijv. Theologie of Godsdienst Pastoraal Werk); 

• Kennis en ervaring met het pionieren op missionair vlak; 

• Op korte termijn beschikbaar; 

• Bereid om je te vestigen in Hilversum;  

 

Wat we jou bieden  

• Je komt te werken in een dynamische mediastad  

• Een veelkleurige kerkelijke gemeente met betrokken leden.  

• Begeleiding vanuit Deputaten Evangelisatie van de CGK.  

• Aanvullende cursussen en trainingen zijn mogelijk.  
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Over De Verbinding Hilversum 

De Verbinding is op 1 januari 2014 ontstaan door het samengaan van twee christelijke gereformeerde 

kerken en de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Hilversum. De gemeente telt ongeveer 1000 leden en 

heeft als speerpunten “missionair gemeente zijn” en “het jeugdwerk”. 

 

Reageren 

Herken jij je in dit profiel en ben je enthousiast geworden over de functie?  

Voor een uitgebreide vacature omschrijving en/of contactgegevens stuur een email naar 

scriba@deverbindinghilversum.nl  Je kan reageren tot zondag 18 april 2021. 

 
 
 

 
Jeroen Buurma 
Scriba CGKv de Verbinding Hilversum 

 
 


