
Vacature kerkelijk werker Baptistengemeente Amersfoort 
 
Wij zijn op zoek naar een kerkelijk werker met aandachtsgebied jeugd en gezin. 
 
Over ons 
De Baptistengemeente Amersfoort (BGA) wil een gemeenschap vormen van mensen, die 
ernaar verlangen in alle facetten van hun leven in contact te staan met God, om aan elkaar 
en anderen Jezus’ liefde te laten zien, zodat God geëerd wordt, mensen Hem leren kennen 
en wij samen in het perspectief van Gods koninkrijk leven. 
Sinds de start in januari 1995 kent de gemeente een doorgaande groei in leden en 
bezoekers, kinderen en jongeren (op dit moment ongeveer 400 volwassenen, 250 kinderen 
tot 12 jaar en 100 jongeren tot 18 jaar). Het aantal kinderen en jongeren zal de komende 
jaren naar verwachting doorgroeien. Wij vinden het van groot belang om te blijven 
investeren in de jeugd. 
 
Wij zoeken 

Kerkelijk werker jeugd en gezin (m/v) 
met ingang van 1 november 2017 voor 20 uur per week 

 
Profiel 

• Je hebt een levend geloof in Jezus Christus; 
• Je hebt hart voor jeugd en voor de visie van de gemeente; 
• Je hebt een relevante theologische opleiding (HBO/WO); 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als 

schriftelijk); 
• Je bent zelfstandig en tegelijkertijd gericht op samenwerken; 
• Je bent in staat om anderen te stimuleren en te enthousiasmeren; 
• Je kan organiseren en samenwerken en bent daarin verbindend en doelgericht. 

 
Taken & Verantwoordelijkheden 

• Leidinggeven aan de kinder- en jongerenwerkers; 
• Door ontwikkelen, implementeren en uitdragen van een passende visie op het 

kinder- en jongerenwerk; 
• In samenwerking met de voorganger en oudsten de verbinding tussen jeugdwerk en 

breder gemeentewerk versterken; 
• Jaarlijks opstellen van het jaarplan taakveld kinder- en jongerenwerk; 
• De onderwijslijn van het kinder- en jeugdwerk vormgeven en borgen in 

samenwerking met jeugd- en kinderwerkers 
 
Wij bieden 

• Een inspirerende werkomgeving binnen een groeiende gemeente met visie voor de 
stad; 

• Samenwerking met de voorganger; 
• Ondersteuning vanuit de raad en een jaarlijks budget voor eigen toerusting; 
• Salariëring in overleg op basis van leeftijd en ervaring. 

 
Informatie & sollicitatie 
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Pieter de Wit (oudste BGA). Telefoonnummer 
0652042891 of per e-mail via: pieterdew@baptisten-amersfoort.nl. 
Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 20 oktober 2017 richten aan de raad van de gemeente via e-
mail: secretariaat@baptisten-amersfoort.nl. 


