
 
Wij zijn op zoek naar een 

  

Voorganger 
 

voor Baptistengemeente Midden Betuwe 

 

Baptistengemeente Midden Betuwe (opgericht: 1999) 

We zijn een jonge, actieve geloofsgemeenschap die bestaat uit zo’n 100 volwassenen (leden en vrienden) en 80 

kinderen en jongeren. We komen samen in het Hendrik Pierson College te Zetten. Op deze locatie zijn we in de 

gelegenheid om op gevarieerde, informele en moderne wijze onze samenkomsten te beleven. Onze gemeente 

is een echte streekgemeente. We komen onder andere uit Zetten, Elst (Gld.), Dodewaard en Opheusden. 

 

Dat we een baptistengemeente zijn, is verankerd in onze statuten. Het baptisme blijkt onder andere uit het 

hanteren van de volwassendoop, onze wijze van vergaderen en onze verbondenheid met de Unie van 

Baptistengemeenten.  

 

Het motto van onze gemeente is “Door God geliefd, met elkaar verbonden, dienen wij de wereld”. In onze 

ontmoetingen moedigen wij elkaar aan ons geloof in Jezus te belijden, te beleven en te leven. Veel 

gemeenteleden leveren een actieve bijdrage aan (het organiseren van) activiteiten die daaraan bijdragen. Dat 

maakt ons tot een (h)echte geloofsgemeenschap. We hopen dat onze kinderen en jongeren God leren kennen 

en een keuze maken om Jezus te volgen, daarom organiseren we regelmatig speciale activiteiten voor ze (o.a. 

Kidspraise). 

  

Inhoud van de functie 

We zijn op zoek naar een voorganger die in staat is de gemeente te vormen tot een lerende gemeenschap.  Het 

is jouw taak de gemeente toe te rusten om het evangelie praktisch, missionair en pastoraal uit te dragen in een 

seculiere wereld. Daarbij leg je verbinding met onze visie. Samen met de oudsten en het co-team vorm je het 

leidinggevend kader. 

 

Je geeft leiding aan de werkgroepen Onderwijs, Kinder- en jeugdwerk en Pastoraat. Je bent 

eindverantwoordelijk voor het opstellen van de kaders voor het Onderwijs (m.b.t. samenkomsten, 

kringenwerk, etc.) en Kinder- en jeugdwerk. Daarnaast ben je de spil in het (basis)pastoraat. Je krijgt de 

opdracht samen met de werkgroep een visie op pastoraat te ontwikkelen, structuur aan te brengen en het 

pastorale team toe te rusten. 

 

Tot slot verwachten we dat je tweemaal per maand de zondagse prediking verzorgt. 

  

Je basis 

Voorganger zijn in onze gemeente is een geestelijke zaak. Dit kan je alleen uitvoeren wanneer jouw relatie met 

God, je gezin en anderen goed is. We verwachten dat je een “gegrond geloof” hebt, waarbij het christelijk leven 

draait om het verlossingswerk van Jezus Christus. En je ervaart dat dit door de Heilige Geest wordt bevestigd.  

 

Jouw profiel 

Je hebt een duidelijke visie op toerusting van de gemeente en pastoraat. Om je functie goed uit te voeren ben 

je in staat gestructureerd te werken en hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Je bent betrouwbaar, 



toegankelijk en hebt oog voor mensen hun (on)mogelijkheden (en kent die van jezelf). Je kan mensen 

prikkelen, met elkaar verbinden en overtuigen met het oog op hun geestelijke groei. 

 

Je talenten zijn: samenwerken, luisteren, creatief, coachen en didactisch vaardig. 

 

Verder beschik je over: 

• Een HBO of WO-opleiding gericht op kerkenwerk. Te denken valt aan GPW of Theologie (bijv. via 

Baptistenseminarium). 

• Bij voorkeur vijf jaar ervaring in een andere (baptisten)gemeente. 

• Ervaring met (basis)pastoraat. 

• Algemene Beroepbaarstelling tot Voorganger van de Unie van Baptisten of de bereidheid een 

algemene of voorlopige Beroepbaarstelling aan te vragen. Zie ook: https://baptisten.nl/images/over-

ons/documenten/Regeling_Beroepbaarstelling_Voorgangers.pdf.  

Voorwaarden 

 

• De omvang van het dienstverband bedraagt 24 uur per week. Afhankelijk van de beschikbaarheid van 

financiële middelen is op termijn uitbreiding een optie. 

• Bij de (financiële) arbeidsvoorwaarden maken we gebruik van de richtlijnen van de Unie van Baptisten.  

• Bereidheid te verhuizen naar de regio Zetten. 

 

Reageren en contact 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Reageren kan tot en met vrijdag 23 november 2018. We ontvangen 

graag een motivatiebrief en CV. U kunt uw sollicitatie sturen naar secretariaat@baptistenzetten.nl. U ontvangt 

uiterlijk 22 december 2018 bericht of u uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek in januari 2019 (deze 

vindt op een zaterdag plaats). 

Heeft u vragen over deze vacature of wilt u meer weten over onze gemeenschap? Neem dan contact op met 

Gerrit Visser (oudste) via visser_g@kpnmail.nl of telefonisch via 06-13 50 59 13. 
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