Vacature kerkenraadsvoorzitter(s)
Hou je ervan om actief mensen mee te nemen in een gezamenlijk proces? Vind je het van belang dat
iedere stem de kans krijgt gehoord te worden in gezamenlijk leiding te geven aan de kerk en
kerkenraad? Ben je in staat om met enige humor en relativeringsvermogen ook daadkrachtig op te
treden in dienst van de gemeente om gezamenlijk beleid handen en voeten te geven en kun je daarin
ook verbinden? Kun je overzicht houden en heb je op eigen wijze iets met tijd managen? Dan is
wellicht de positie van kerkenraadsvoorzitter iets voor jou.
Wat vragen we?
Gave om leiding te geven en te nemen, te kunnen organiseren, stukken voor te bereiden en te
schiften gezamenlijk met het moderamen, gave om te verbinden en overzicht over het geheel te
bewaren. In staat ook om te delegeren en grenzen aan te geven.
Wat kost het je?
Gemiddeld zo’n 10 uur per week, bij duo voorzitterschap 5 uren per week.
Welke taken horen erbij?
Voorzitten kerkenraad en moderamen (17 vergaderingen per jaar), voorbereiden vergaderingen
samen met de scriba, aanspreekpunt voor gemeenteleden en soms vertegenwoordiger van de PGZO
in kerkelijk- en buurtnetwerk. Verder, afhankelijk van tijd en gaven, af en toe een stukje schrijven
voor het kerkblad en gezamenlijk met moderamen voorbereiden en leiden van het gemeenteberaad
(2 x per jaar) Ambtsdrager zijn. Bij duo voorzitterschap kunnen taken opgedeeld worden.
Wat bieden wij je?
-

Je zit nog dichter bij het vuur en helpt actief mee in ‘meedenken’ over wat kerk zijn
in deze tijd betekent en hoe daar gestalte aan te geven.
Een jaarlijkse bedankavond
Cursussen die je kunnen ondersteunen bij je taak.
Ervaring in besturen, leidinggeven opdoen wat je kunt gebruiken voor je C.V.
De geloofsgemeenschap ook op andere wijze ervaren.
Een gesprek is altijd mogelijk, geheel vrijblijvend over passende mogelijkheden. Ook is het mogelijk
een kerkenraadsvergadering bij te wonen of een ‘snuffelstage’ te doen om een indruk te krijgen.
Wil jij meer weten, neem dan contact op met Yvonne Smit van de Kerngroep Vrijwilligerszorg;
y.smitwerk@telfort.nl

