
 

 

VACATURE 
Geloven in de Stad is een netwerk van ruim 20 kerken en organisaties die als volgelingen van Jezus 
Christus vanuit Zijn liefde dienstbaar willen zijn in onze stad. We verlangen ernaar dat steeds meer 
mensen om ons heen geraakt worden door het evangelie, door de liefde en waarheid, door het leven 
in Jezus Christus. We werken als Geloven in de Stad vanuit de overtuiging dat God maar één Kerk kent 
in de stad en dat het aan ons is om dat zichtbaar en werkbaar te maken. 
 
Om ons verlangen te realiseren is Geloven in de Stad betrokken bij een scala aan initiatieven. 
Activiteiten met en door ouderen, jongeren en jongvolwassenen. Gericht op het verbinden van 
mensen in de stad – met elkaar, met de Kerk, met God. Tijdens Sonrise op 10 locaties in de stad.  
Met organisaties als o.m. Youth for Christ, Leger des Heils , Present  en Serve the City helpen we de Kerk 
om ook praktisch dienstbaar te zijn. De bases van Geloven in de Stad zijn netwerken voor bemoediging, 
inspiratie en ondersteuning: voorgangers, jongeren en jongerenwerkers en ondernemers.  
 
Sonrise is een interkerkelijk evenement waarbij we door middel van sporten en sportclinics, barbecues 
en andere activiteiten het evangelie en de liefde van God in de wijken willen delen.  
We richten ons daarbij in eerste instantie vaak op jongeren omdat van daaruit contacten met kinderen 
en met ouders en andere buurtbewoners eenvoudig groeien. Maar Sonrise is niet alleen die ene 
projectweek, het gaat om het bouwen van relaties en communities door het hele jaar heen. 
 
Sonrise wordt op de verschillende locaties georganiseerd door zelfstandige teams vanuit de wijken en 
de lokale kerken. Daarnaast verzorgt een Sonrise projectteam de voorbereidingsconferentie en allerlei 
gezamenlijke activiteiten. Om dit gave en cruciale project te leiden zijn wij op zoek naar een  
 

projectleider Sonrise Haarlem  
 
De belangrijkste verantwoordelijkheid voor de projectleider is om het project Sonrise duurzaam te 
realiseren. Dat doe je door de teams op de verschillende locaties en de kerken te ondersteunen in hun 
voorbereiding, uitvoering en follow-up. Daarnaast is er een specifieke verantwoordelijkheid voor het 
leiden van het projectteam in haar taken. In samenspraak met de visiegroep van Geloven in de Stad 
stimuleert de projectleider ook de inhoudelijke ontwikkeling van het project.   
 
Praktisch betekent het dat de projectleider verantwoordelijk is voor het totale project. Daarbij kun je 
denken aan:  
• het samenstellen en leiden van het projectteam 
• het ontwikkelen van een visie voor Sonrise op zowel de korte termijn (lopend project) als de langere 

termijn (nabije toekomst)  
• het begeleiden en waar nodig ondersteunen van de verschillende locatieteams 
• het ondersteunen van het team dat de voorbereidingsconferentie organiseert 
• het gezicht zijn van Sonrise tijdens de projectweek 
 
De functie vraagt gemiddeld minimaal 4 dagdelen per week. Als je meer dagdelen beschikbaar bent, 
zou dat een voordeel zijn.  
 
Kenmerken en eisen die bij jou en de functie passen: 

 je bent geestelijk volwassen en kunt zelfstandig werken 
 je hebt een hbo-werk- en denkniveau 
 je hebt ervaring met leidinggeven aan vrijwilligers en bent in staat hen te inspireren en te 

motiveren 
 je kunt goed overzicht behouden en omgaan met verschillende belangen 
 je bent actief betrokken bij je kerk 
 je kunt goed communiceren en overleggen 
 je hebt ervaring in missionaire activiteiten 

 
Ben je enthousiast over deze functie?  
Neem dan contact op met Hans Luttik m 06 – 4220 0924; e hansluttik@gmail.com.    
 
Geloven in de Stad biedt jou een uitdagende, creatieve functie die volop in ontwikkeling is met ruime kansen 
om in deze functie je talenten in te zetten en verder te ontplooien. Alle medewerkers van Geloven in de Stad 
werken op basis van een persoonlijke vriendenkring: een kring van familie, vrienden en kerken die maandelijks 
of incidenteel sponsort. Geloven in de Stad helpt  jou hierbij door training en coaching. 
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