
 

 

 

 

 

 

 

Geloof jij in de potentie van de kerk? Gun jij iedere jongere een geloofs-
gemeenschap die leven brengt in de wereld? Wil jij in concrete projecten 
betrokken kerkleden een stap verder helpen in het brengen van leven met en 
naar de volgende generaties? En wil je dat doen samen met honderden 
enthousiaste professionals uit ons netwerk?  
 
Dan zou dit zomaar eens jouw volgende functie kunnen zijn:  

MissieNederland is de grootste christelijke alliantie van Nederland en wordt gevormd door 113 

organisaties, 208 gemeenten, 6 kerkgenootschappen en vele professionals. We geloven dat Jezus 

potentie geeft aan zijn kerk om leven te brengen in de wereld en bieden een verbindend platform dat 

betrokken kerkleden helpt om met hun lokale geloofsgemeenschap hierin een volgende stap te zetten. 

We richten ons op de aandachtsgebieden: samenleving, wereldwijde missie en volgende generaties.  

 

Samen met de netwerkleider van ons cluster Kerk & Jeugd en partners uit het netwerk vorm je concrete 

samenwerkingsprojecten, passend bij de beleidsthema’s van MissieNederland. Dit zijn thema’s als: 

kerkzijn met alle generaties (Samen Jong), samen opvoeden en het versterken van professioneel jeugdwerk 

(INNOV8). Jij betrekt partners uit het netwerk bij het uitvoeren van projecten en ondersteunt waar nodig 

in de werving van projectfinanciering.   

 

Jij gelooft in de kerk van Jezus. Je wilt zien dat de kerk haar potentie waarmaakt. Je vindt het leuk en 

uitdagend om projectmatig te werken. Je krijgt er energie van om daarbij samen te werken met 

anderen en bent doordrongen van het belang daarvan. Hulp vragen gaat je goed af. Je bent bekend 

met het netwerk van MissieNederland; zowel met kerken als organisaties. Persoonlijke ervaring in 

jeugdwerk en kerk is een pré. Je hebt een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau. Je onderschrijft de 

beginselverklaring van MissieNederland.  

 

Een ondernemende, afwisselende, betekenisvolle rol midden in het christelijke netwerk. Een leuk team 

en een werkplek in Driebergen. We bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een salaris dat past 

bij deze functie (afhankelijk van leeftijd en ervaring). De functie betreft een jaarcontract met kans op 

verlenging.   

 

Als je je (grotendeels) herkent in dit profiel en de uitdaging van deze functie wel ziet zitten, stuur dan 

een e-mail met motivatie en cv naar vacature@missienederland.nl De sluitingsdatum van deze 

advertentie is 23 maart 2023. De functie is beschikbaar vanaf 1 april 2023.   

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martine Versteeg, netwerkleider Kerk & Jeugd bij 

MissieNederland, 06 - 183 57 941, martine@missienederland.nl  Ken je iemand in je netwerk die voldoet aan dit profiel, stuur deze 

vacature dan gerust naar hem of haar door! Dat waarderen we zeer. 
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