Vacature Regiocoördinatoren Noorden en West-Nederland m/v (2 x 0,2fte)
In verband met het vertrek van enkele regiocoördinatoren zijn wij op zoek naar twee regiocoördinatoren voor de regio’s Noord-Nederland (met name Friesland) en West-Nederland.
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar twee regiocoördinatoren, die zich bezig gaan houden met:
Gemeenten:
o Meedenken met gemeenten vanuit hun situatie op hoofdlijnen door
contact met leidinggevenden
o Netwerken en partners kunnen inschakelen
o Gemeenten ondersteunen een gezonde(n) gemeente te zijn door advies
en vorming
o Gemeenten stimuleren gemeente met een missie te zijn
- Versterking gemeenschap in de regio:
o Community bouwen in de regio: een mogelijke manier is om per subregio
een regioteamlid te werven en te coachen
o Samen leren in en tussen gemeenten stimuleren: willen werken vanuit
praktisch theologische cirkel
o Gemeenten helpen vanuit verbondenheid andere gemeente te helpen
- Signaleren van overkoepelende thema’s die in gemeenten spelen

Kenmerken van een regiocoördinator
• Hart voor God en voor de gemeente, kunnen werken vanuit een brede blik op
gemeente-zijn
• Van harte instemming met de identiteitsbeschrijving van ABC-Unie en de visie van
ABC-Unie uitdragen
• Pro-actief werkend naar regiogemeenten, openheid naar ander
• Langszij kunnen komen en gemeenten verder helpen in de verschillende lagen van
gemeente-zijn
• Denkend in processen rond situaties en waarden in de gemeente en in geestelijke
ontwikkeling van leidinggevende personen
• Goede sociale vaardigheden: luisteren, inzicht in relaties, groepsdynamica, processen
in gemeenten en (potentiële) conflicten, ervaring in procesbegeleiding
• Ervaring als voorganger of kerkelijk werker (en als oudste in een ABC- of Uniegemeente)
• Minimaal HBO-denk- en werkniveau, bij voorkeur theologie of GPW in combinatie
met Baptisten Seminarium

Praktische vereisten
• Leerbaar via cursussen en intervisie, actieve participatie in regioteam
• Beschikbaarheid in avonden om gemeenten te bezoeken
• Een zondag in de maand beschikbaar om regiogemeente te bezoeken of er ook te
preken
• Wonend in/vlakbij de regio en lid van een ABC/Uniegemeente.

Salarisindicatie
Conform salarisadviezen voorgangers. Inschaling geschiedt op basis van leeftijd en
ervaring.
Dienstverband
Een tijdelijk contract van 0,2 fte voor de duur van 1 jaar.
Met ingang van
Nader overeen te komen.
Reageren
Indien je interesse hebt in deze vacature, kun je deze kenbaar maken door een brief
met CV te zenden aan Albrecht Boerrigter, albrecht.boerrigter@baptisten.nl . S.v.p.
vóór 16 februari reageren.
Gesprekken zullen worden gehouden in de week van 2 tot 6 maart.

