VACATURE
De beweging Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 20 kerken en organisaties die als volgelingen
van Jezus Christus vanuit Zijn liefde dienstbaar willen zijn in onze stad. We verlangen ernaar dat steeds
meer mensen om ons heen geraakt worden door het evangelie, door de liefde en waarheid, door het
leven in Jezus Christus. We werken als Geloven in de Stad vanuit de overtuiging dat God maar één Kerk
kent in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en werkbaar te maken.
Om ons verlangen te realiseren neemt Geloven in de Stad het initiatief voor een heel scala aan
activiteiten. Activiteiten met en door ouderen, jongeren, jong-volwassenen. Gericht op het verbinden
van mensen in de stad – met elkaar, met de Kerk, met God. Tijdens Sonrise op 14 locaties in de stad.
Met organisaties als o.m. het GIDS Zorgloket, Youth for Christ, Kruispunt, Schuldhulpmaatjes, Present en
Serve the City helpen we de Kerk om ook praktisch dienstbaar te zijn. De bases van Geloven in de Stad
zijn netwerken voor bemoediging, inspiratie, ondersteuning: voorgangers, ondernemers en
jongerenwerkers,.
Ons verlangen voor de komende jaren is om meer impact te hebben in de stad. Dat vraagt andere
vormen van samenwerken en organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer gemeenten samen.
Een belangrijke focus is het starten van nieuwe vormen van kerk-zijn.
Door deze visie ontwikkelt de beweging zich op dit moment snel. Dit betekent coördinatievermogen en
organisatiekracht wordt gemobiliseerd om de organisatie en aansturing van de beweging aan te
scherpen. Daarom zijn wij als beweging op zoek naar een

projectcoördinator
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de projectcoördinator is om gekozen projecten te realiseren
of te ondersteunen in de uitvoering. Daarnaast help je ook de organisatie en het netwerk van de
beweging te versterken.
Praktisch betekent dit dat je als projectcoördinator verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding, het
opstarten en de realisatie van enkele nieuwe initiatieven gericht, op nieuwe vormen van Kerk-zijn (zoals
in Velserbroek, de Kliederkerk en Huizen van Licht). Verder ben je verantwoordelijk voor de
ondersteuning en, waar nodig, de vernieuwing van enkele bestaande initiatieven (o.a. YouthLink
jongerenevents en GIDS-ondernemers). Je ondersteunt de afzonderlijke projecten en GIDS door te
investeren in het netwerk van plaatselijke partners: zowel de maatschappelijke organisaties als de
kerken. Ook draag je bij aan het werven en ondersteunen van vrijwilligers en het opbouwen en
versterken van relaties met financiers en fondsen.
Je werkt binnen de kaders die zijn vastgesteld door de GIDS-raad en je werkt samen met en wordt
ondersteund door het GIDS-bestuur en andere collega’s. Je rapporteert aan de GIDS-coördinator.
Kenmerken die bij jou en de functie passen zijn:
•
je hebt hbo-werk- en denkniveau en voldoende gerichte ervaring
•
je bent actief betrokken bij de kerk en de stad en je functioneert daarbij vanuit het verlangen dat
verwoord is in de visie van Geloven in de Stad
•
je bent ondernemend, met durf en daadkracht en je kunt goede ideeën vertalen in concrete
initiatieven
•
je kunt goed organiseren en leidinggeven in projecten, je bent gevoelig voor mensen en
organisaties en kunt hen enthousiasmeren en meenemen in de realisering van projecten
•
je weet subtiel te opereren in de uiteenlopende netwerken van maatschappelijke organisaties en
van verschillende kerken
•
je bent communicatief sterk, stressbestendig en flexibel en kunt je weg vinden in een onduidelijke
omgeving
Ben je enthousiast over deze functie?
Neem dan contact op met Hans Luttik m 06 42200924; e hansluttik@gmail.com.
Geloven in de Stad biedt jou een uitdagende, creatieve functie die volop in ontwikkeling is met ruime kansen
om in deze functie je talenten in te zetten en verder te ontplooien. Alle medewerkers van Geloven in de Stad
werken op basis van een persoonlijke vriendenkring: een kring van familie, vrienden en kerken die maandelijks
of incidenteel sponsort. Geloven in de Stad helpt jou hierbij door training en coaching.

