Vacature:
Voorganger Evangelische Gemeente te Dilbeek (bij Brussel).
Wij zoeken vanaf 1 september 2018 een gemotiveerde voorganger
die zich wil inzetten om in onze gemeente deeltijds te dienen.
Er is ruimte om de bediening aan te passen volgens de gaven en de
roeping van de persoon.
De Evangelische Christenen komen sinds 1988 samen in het Cultureel
Centrum ‘de Westrand’ te Dilbeek. In vakanties ook in een nabijgelegen
school. De ongeveer 40 gemeenteleden, die regionaal tamelijk verspreid
wonen, hebben het verlangen om deze gemeenschap meer impact te
geven op de omgeving westelijk van Brussel. Er is in deze streek geen
andere protestantse gemeenschap, dus is hier nog heel wat werk te doen.
De gemeente zoekt een leider die hen daarin kan voorgaan. Ons doel is
om mensen te bereiken met de liefde van God in Christus door christenen
aan te moedigen en toe te rusten om hun geloof te delen in hun dagelijks
leven.
Onze gemeenschap is voortgekomen uit het werk van de Belgisch
Evangelische Zending (BEZ) en lid van de Vrije Evangelische Gemeenten
(VEG). We zijn tevens verbonden met de Evangelische Alliantie en de
Federale Synode.
Profiel
U genoot bij voorkeur een theologische opleiding.
U kan zich terugvinden in de geloofsbelijdenis, visie en theologische
accenten van de gemeente (te bekomen op aanvraag).
Vaardigheden
U heeft gaven als coach, herder en leraar.
Taken
U treedt op als coach voor de gemeenteleden en steunt hen in hun
bediening.
U verzorgt een gedeelte van de prediking en verstrekt pastorale zorg.
U maakt deel uit van een leidersteam en draagt samen met hen
verantwoordelijkheid over de gemeente. U legt verantwoording af aan de
gemeente.
Beschikbaarheid
Deeltijds, de prestatiebreuk wordt in onderling overleg vastgesteld.
Verloning
Wij beseffen dat ‘de arbeider zijn loon waard is’ en willen daarover
zeker engagementen aangaan.
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV op naar albert.glissenaar@solvay.com
en krijnenpwj@gmail.com

