
 

 

De Baptisten Gemeente Amersfoort is op zoek naar een 

Kerkelijk werker jeugd en gezin (0,6 fte) 

 

De Baptistengemeente Amersfoort is 

een enthousiaste gemeenschap van gelovigen die samen op weg is en het als haar roeping ziet om uit                  
te delen van Gods liefde in de leuke, groeiende stad Amersfoort en de plekken waar we leven. 

We vormen een middelgrote, dynamische Baptistengemeente die bijna 25 jaar bestaat. De gemeente             
heeft rond de 400 leden en vaste bezoekers en zo’n 325 kinderen en jongeren waarvan zo’n 200 in de                   
leeftijd tussen 0 en 12 jaar.  

De gemeente bevindt zich in een fase waarin de groei stabiliseert, de eerder opgestelde              
gemeentevisie concreet gaat worden uitgewerkt en de dialoog op een aantal grote thema’s wordt              
gevoerd. Een uitgebreide gemeenteschets is op aanvraag beschikbaar via onderstaand e-mailadres. 

De BGA zoekt  

Een gepassioneerde jeugdwerker met duidelijke focus voor kinderen en jongeren. Je bent een             

verbinder en weet zowel de verschillende doelgroepen binnen de gemeente te verbinden, als wel te               

zorgen voor een constructieve en inspirerende cultuur waar jeugdleiders en kinderwerkers zich            

kunnen ontwikkelen en groeien binnen hun bediening. Vanuit je navolgen van Jezus en je              

persoonlijke relatie met Hem, weet je jeugdleiders, kinderwerkers en ouders te inspireren en te              

motiveren om gezamenlijk onze jeugd Gods liefde kenbaar te maken. Daarnaast help je de jeugd te                

groeien in geloof en daarvan uit te delen in hun nabije omgeving. Je kunt meebewegen waar je God                  

ziet bewegen en je speelt daarop in. 

Je bent een creatieve teamspeler die goed kan luisteren, inspelen op de behoeften die er zijn en van                  

daaruit sturing kan geven aan zowel het kinder- als jongerenwerk. Je hebt zicht op de verschillen en                 

overeenkomsten tussen het kinderwerk en jongerenwerk. Je ziet wat er nodig is en weet dit te                

faciliteren.  

Je bent verantwoordelijk voor het taakveld kinder- en jongerenwerk. Je houdt je bezig met het               

ontwikkelen, implementeren en uitdragen van een passende visie op het kinder- en jongerenwerk.             

Samen met de kinderwerkers en jeugdleiders zorg je voor passend aanbod voor elke leeftijd en dat                

ieder kind of jongere gezien, gehoord en geliefd wordt.  

Kinderen en jongeren groeien op binnen hun eigen gezin en context. Je weet hierop in te spelen en                  

werkt samen met de verschillende taakvelden, zoals het onderwijs, pastoraat en erediensten.  

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en een passende opleiding gericht op sociaal en/of kerkelijk                

werk.  

 



 

 

Wat hebben wij te bieden? 

De BGA biedt haar kerkelijk werker een middelgrote, dynamische gemeente in de leuke, groeiende              
stad Amersfoort. We willen als gemeente leven in perspectief van het koninkrijk van God, en zijn                
erop gericht om onze relatie met God, onszelf en anderen te herstellen en steeds te blijven                
vernieuwen, te verbreden en te verdiepen.  
We bieden je een team om de functie van kerkelijk werker jeugd en gezin in te vullen op een manier                    
die bij je past en ook aansluit bij je (privé) omstandigheden. We bieden je een loondienstverband aan                 
als werknemer van de BGA, met een benoeming van 0,6 fte, passende salariëring en secundaire               
arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring.  
 
Reageren: 
Reacties op deze vacature kunnen tot uiterlijk 6 januari 2020 gericht worden aan             
officemanager@baptisten-amersfoort.nl 

Voor meer inlichtingen kun je eveneens contact opnemen met Elmer Verweij, oudste van de BGA, op                
06-41819261. 
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