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Baptistengemeente te Spijkenisse zoekt voorganger   
De Baptistengemeente in Spijkenisse bestaat uit ca. 75 leden/vrienden, inclusief kinderen. In de diensten 
ontdek je wie God is en welk geweldig nieuws Hij voor jou heeft. Wij willen samen als gemeente de Here 
God eren, door Zijn liefde te ontvangen, te groeien in geloof, zorg te hebben voor elkaar en delen met 
anderen.   
 
Voor onze gemeente zijn we op zoek naar een: Voorganger (24-32 uur)  
 
Wij zoeken een voorganger: 

• die aanstekelijk is met een missionair hart en bewogenheid voor mensen. 
• die een geestelijk leider is in de persoonlijk omgang en prediking  
• die een mensenmens is die gemakkelijk binnen en buiten de gemeente mensen met elkaar    

verbindt. 
• die een teamspeler is en zelfstandig functioneert binnen de kaders van de gemeente  
• die stressbestendig, flexibel, betrouwbaar en volhardend is. 
• die bereid te blijven leren.  
• die in staat is om jong en oud te inspireren en enthousiasmeren om bewogen christenen te zijn.  
• die een algemene beroepbaarstelling heeft van de Unie van Baptisten-gemeenten of ABC-

gemeenten of bereid is dat traject van erkenning te doorlopen. 
• die woonachtig is in de omgeving van Spijkenisse of bereid is hier op termijn naartoe te verhuizen. 
• je bent op grond van je geloof gedoopt.  

 
De uitdaging: in een bestaande gemeenschap zorg dragen voor verbondenheid, verdieping en geestelijke 
groei, gedreven door liefde voor Jezus en voor mensen.  
 
Wat wij bieden:  

• een goede organisatorische basis  
• een team van enthousiaste, betrokken vrijwilligers  
• ruimte voor invulling van je eigen wensen en ambities tot opbouw van de gemeente.  
• hulp en coaching door ervaringsdeskundigen, je staat er niet alleen voor.  
• in eerste instantie een contract voor een jaar met de intentie om dit na dit jaar om te zetten in een    

contract voor onbepaalde tijd. 
• salaris, onkosten en arbeidsovereenkomst conform de richtlijnen van de Unie van Baptisten. 

 
• De gemeentevergadering beslist uiteindelijk over de definitieve keuze voor een kandidaat.  

 
Voor vragen kan je terecht bij:  

• Henk Mudde (stuurgroep.) tel.06 819 926 71   
 
Geïnteresseerd? Schrijf voor 15 januari 2020 een mail met motivatie en CV naar: 
secretariaat@baptistenspijkenisse.nl, t.a.v. Anneke Tessers. Zij stuurt je graag de visie en missie van de 
gemeente, alsmede een taakomschrijving. 
 
Deze functie vereist van jou dat je:  

• bijbelgetrouw bent en Christus centraal staat in je leven  
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