KERKLAB NETWERK ZOEKT NETWERKONDERSTEUNER (+/- 6-8 uur per
maand)
Kerklab Netwerk stimuleert en faciliteert kerkgenootschappen en organisaties die missionair
pionieren. Zij verbinden zich aan elkaar voor een brede beweging van missionaire
gemeenschapsvorming in Nederland en willen elkaar daarin versterken. Dat doen ze met
behoud van ieders eigen identiteit, kwaliteit en missie. Deze onderlinge verbinding wordt
vormgegeven door:
●

●
●
●

Een digitaal platform (Facebook, website) waar partners zichzelf en hun activiteiten
presenteren, waar pionier-initiatieven te vinden zijn die bij de partners zijn
aangesloten, waar nieuwe initiatieven, vacatures en onderzoeken gedeeld kunnen
worden, waar alle relevante en actuele publicaties worden bijgehouden.
Innovatief, inspirerend en verbindend inzetten van (sociale) media.
Twee netwerkmeetings per jaar, rond een thema /issue dat speelt in het netwerk.
Gemeenschappelijke kansen of uitdagingen aangrijpen om samen te werken binnen
het netwerk.

Om dit waar te maken, zoekt Kerklab Netwerk, in samenwerking met MissieNederland, een
freelance netwerkondersteuner voor gemiddeld circa 6-8 uur per maand. Hierbij wordt vooral
uitgegaan van flexibele ureninzet Beperkte structurele beschikbaarheid als contactpersoon
van Kerklab en beheerder van het digitale platform is noodzakelijk. Daarnaast heeft de inzet
rond innovatie, communicatie en de organisatie van netwerkmeetings een flexibel karakter.
Het een en ander kan leiden tot meer, maar daarvoor zullen aanvullende fondsen gevonden
moeten worden. Het uurtarief is onderwerp van gesprek bij een sollicitatie.
We zoeken iemand die:
●
●
●
●
●
●
●

Geloof en een hoop liefde heeft voor God, zijn kerk en zijn missie in de wereld.
Affiniteit heeft met missionaire gemeenschapsvorming.
Openheid en belangstelling heeft ten aanzien van kerkelijke diversiteit.
Een verbindende persoonlijkheid heeft.
Organisatorische en communicatieve kwaliteiten heeft.
Kennis van en ervaring in het werken met digitale platformen en het innovatief
inzetten van sociale media heeft.
Intentie heeft om zich voor langere tijd aan Kerklab Netwerk te willen verbinden.

Als Kerklab bieden wij je een breed en inspirerend netwerk waar werk gemaakt wordt van
een missionaire, toekomstbestendige kerk en waar volop ruimte is voor het ontwikkelen en
uitproberen van nieuwe ideeën.
Heb jij interesse voor deze functie stuur dan voor 15 maart 2020 je schriftelijke sollicitatie
met CV naar Peter den Hoedt, p.denhoedt@protestantsekerk.nl, of neem voor meer
informatie contact op met Peter, via email of telefoon 06-11537673. Je kunt deze vacature
ook delen met mensen bij wie deze functie op het lijf geschreven lijkt.
Meer informatie over Kerklab Netwerk is te vinden op de website.

