
 
 



Een veelzijdige functie, die kwaliteiten op het vlak van leiderschap en coaching 
vraagt. Voor iemand die leeft met Jezus als Heer en actief wil bijdragen aan de 
geestelijke groei van onze gemeente als lichaam van Christus.  

Werkterrein 
Coaching en toerusting van kringen, als integraal onderdeel van gemeente zijn.  

 
Werkzaamheden 

§ Kringen en kringleiders toerusten vanuit onze visie op kringen. 
§ Samenwerken met het gemeenteteam (predikant en jongerenwerker) vanuit de 

context zoals hierboven beschreven.  
§ Vanuit je rol als coach en toeruster van kringleden en kringleiders 

samenwerken met ons pastoraal diakonale team.  
§ Je geeft actief vorm aan onze visie en werkt binnen de kaders van ons beleid 

(40 dagen next). 

 
Profiel 

§ Je hebt passie voor het evangelie, liefde voor de kerk. 
§ Je werkt open en transparant en bent communicatief vaardig. 
§ Je hebt een eigentijdse visie op wat het betekent om een gemeente op te 

bouwen in een levende relatie met Christus. 
§ Je bent coachend / leidinggevend naar kringleiders en kringen 
§ Je werkt coördinerend en organiserend en werkt ook hands-on wanneer dat 

nodig is. 
§ Je beschikt over een netwerk in en buiten GKV en gebruikt ervaringen, 

methodes en materialen die elders al ontwikkeld zijn wanneer dat relevant is 
voor je werk in onze gemeente. 

§ Je hebt de vaardigheid om de gemeente te verbinden en te enthousiasmeren, 
je legt verbinding tussen groepen en generaties. 

 
Gewenste kennis en vaardigheden 

§ Ervaring met leidinggeven aan of begeleiden van teams 
§ HBO- of WO niveau op een voor de functie relevant gebied 

Het is dus 

§ Een veelzijdige functie, die enige senioriteit vraagt op het punt van leiderschap 
§ Voor iemand die leeft met Jezus als Heer en actief wil bijdragen aan de 

gemeente als lichaam van Christus 



Kwaliteiten 

§ Communicatief 
§ Overtuigingskracht 
§ Visie  
§ Samenwerken 
§ Coachen 

 
Reactietermijn 1 januari 2022 
 
Voor achtergrondinformatie over de functie en informatie over de procedure verwijzen we 
naar onze website: https://www.gkvdelft.nl/kerkelijkwerkers 
 


