De Hervormde Gemeente Pernis zoekt een

Pionier m/v
voor het opbouwen van een netwerk van gezinnen met jonge kinderen.
De gezamenlijke kerken in Pernis, bestaande uit de Baptistengemeente Pernis, de
Gereformeerde Eben-Haëzerkerk en de Hervormde Gemeente Pernis, willen een
Pioniersplek realiseren om de inwoners van Pernis in contact te brengen met het Evangelie.
Sinds oktober 2021 is er een stuurgroep van de gezamenlijke kerken actief om de
pioniersplek op te zetten. Er is nog geen Pioniersteam. Het betreft een experiment waarin
wij samen willen ontdekken wat er op het gebied van het missionaire werk mogelijk is.
Pernis is een dorp dat behoort tot de gemeente Rotterdam. In de omgeving is veel industrie,
maar wie het dorp Pernis binnenrijdt ontdekt tot zijn verrassing dat het juist een groen dorp
is, gelegen aan de oever van de Nieuwe Maas.
Wat zijn de werkzaamheden:
• Je onderzoekt hoe een nieuwe geloofsgemeenschap met teamleden en wijkbewoners
vorm kan krijgen.
• Je zet een pioniersteam op.
• Je communiceert tijdens dit hele proces met het team, de stuurgroep en de betrokken
kerken.
• Je ontwikkelt en organiseert initiatieven voor ontmoetingen waarbij kinderen en hun
ouders kennis kunnen maken met het Evangelie.
Eigenschappen:
• Als missionair pionier heb je een levend geloof in God en ben je een inspirerend
voorbeeld voor het pioniersteam.
• Je zoekt naar nieuwe wegen in het delen van het Evangelie.
• Je hebt hart voor mensen, legt gemakkelijk contacten, werkt samenbindend.
• Je kunt je goed verplaatsen in een ander en weet mensen te raken met woorden en
daden.
• Je bent een teamplayer en een netwerker.
• Je hebt affiniteit met de doelgroep.

Wat vragen wij:
Als missionair pionier
• Beschik je over een relevante opleiding, minimaal op Hbo-niveau.
• Heb je voldoende relevante kennis en ervaring met het pionieren op missionair vlak.
• Heb je leidinggevende en coördinerende capaciteiten, werk je probleemoplossend en
weet je de juiste prioriteiten te stellen.
• Beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Ben je vaardig met social media.
• Ben je flexibel inzetbaar.
Wat we je bieden:
• Je komt te werken in Pernis, in samenwerking met de drie kerken. Op onze steun en
betrokkenheid kun je rekenen.
• Je krijgt een contract voor 12 uur per week, in eerste instantie voor één jaar, met de
intentie voor verlenging.
• Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij de Mobiliteitspool van de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk.
Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor
kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk.
• Je krijgt ondersteuning van een startbegeleider Pionieren vanuit de PKN.
• Je wordt bijgestaan door de plaatselijke stuurgroep. Zij zijn er als aanspreekpunt, voor
de communicatie met de gemeente, fondsenwerving en om te sparren.
Meer informatie nodig? Neem contact op met de voorzitter van de stuurgroep:
Leen Meijboom telefoon: 06 83576523
Je sollicitatie kun je voor 10 juli 2022 sturen naar: scriba@hervormdpernis.nl

