
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heb jij een passie voor de toekomst van de kerk en haar missie? Houd je ervan om 
communicatie-uitingen zo vorm te geven dat het mensen inspireert en in beweging 
zet? Kom dan het team van MissieNederland versterken. Wij zijn in verband met een 
studieverlof van twee jaar op zoek naar een junior communicatie medewerker met 
een vlotte pen.   

 
MissieNederland beweegt de kerk om de missie van Jezus uit te leven naar wijk, wereld 
en de volgende generaties. Wij zijn een platform van mensen, kerken en organisaties die 
de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en toerusten om in beweging te komen voor Gods 
missie. 

 

 
Je eerste taak is de communicatieve ondersteuning van ons cluster Kerk & Jeugd. Dit cluster 
denkt na over hoe zij de lokale kerk kan helpen bij het uitleven van de missie van Jezus naar 
en met de volgende generaties. Je bent verantwoordelijk voor de maandelijkse  
e-mailnieuwsbrief en het delen en redigeren van artikelen via andere kanalen, zoals de 
website en sociale media. Waar mogelijk help je ook bij de bredere communicatie-uitingen 
van MissieNederland.  

 

 
Je vindt het belangrijk dat de volgende generaties bereikt worden met het evangelie en wilt 
zien dat de kerk daarin haar plek inneemt. Schrijven gaat je goed af en vindt het leuk om op 
de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in ons netwerk. Je weet snel je weg te vinden in 
een cms/mailingprogramma (Procurios). Je werk- en denkniveau is hbo of mbo+.  
Wat ervaring is fijn, maar ook als je nog studeert, moedigen we je aan om te reageren.  
 

 
Een ondernemende, creatieve rol midden in het christelijke netwerk. Een leuk team en een 
werkplek in Driebergen (na de lockdown). We bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
en een salaris dat past bij deze functie (afhankelijk van leeftijd en ervaring). 

 

 
Als je je grotendeels herkent in dit profiel en de uitdaging van deze functie wel ziet zitten, 
ontvangen we graag een schriftelijke reactie (per e-mail) waarin je je motivatie aangeeft en 
toelicht in welke mate je voldoet aan het hiervoor genoemde profiel. Stuur je e-mail voor 
20 december 2021 naar vacature@missienederland.nl.  

 

 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan Willem 
Janse, relatiemanager Kerk & Media, 06 – 12 97 86 31

 
Ken je iemand in je netwerk die voldoet aan dit profiel, wijs hem of haar dan gerust op deze vacature. Dat waarderen we zeer! 
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