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.
Ons verlangen voor de komende jaren is om meer impact te hebben in de stad. Dat vraagt andere
vormen van samenwerken en organiseren. Meer initiatieven gedragen door meer gemeenten samen.
Om dit mogelijk te maken, zal Geloven in de Stad onder meer enkele platforms starten: voor pioniers,
voor jongeren en jongerenwerkers, voor diaconaat, voor gebed en voor communicatie. Hierdoor
verwachten we meer directe betrokkenheid van die mensen in de kerken en organisaties die ook
verantwoordelijk zijn voor de initiatieven die we gezamenlijk zullen ontwikkelen.
Deze ontwikkeling betekent dat meer coördinatievermogen en bewaking nodig zijn. Coördinatie van
de activiteiten van de verschillende platforms en overleggen. Bewaking van de voortgang van
afspraken en initiatieven.
Hiervoor is Geloven in de Stad op zoek naar een

Secretaris GIDS-overleg
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de bewaking dat overleggen goed worden voorbereid, dat
afspraken helder worden vastgelegd en dat actiepunten worden bewaakt. Soms doe je dat zelf, vaak
ondersteun je hiervoor de verschillende coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor hun werkgebied.
Je bewaakt ook de planning van de activiteiten van Geloven in de Stad.
Je hebt een centrale rol in een vernieuwend en inspirerend netwerk. Je staat in de frontlinie, je bent van
dichtbij betrokken en draagt actief bij aan het netwerk van de Kerk van Haarlem. Je werkt binnen de
afgesproken kaders en je werkt nauw samen met de GIDS-coördinator en andere collega’s.
Ben jij actief betrokken bij de kerk en de stad …
deel jij het verlangen om samen meer impact te hebben in de stad …
kun je goed organiseren en houd je van actielijsten en zorgen dat ze afgevinkt worden …
ben je daarnaast ook nog eens communicatief vaardig met gevoel voor de verschillende relaties
binnen het netwerk …
… dan past deze vrijwilligersfunctie mogelijk helemaal bij jou.
Dit is een nieuwe rol die jij voor een groot deel zelf gaat invullen, maar onze inschatting is dat deze rol
10 tot 14 uur per maand gaat vragen, deels thuis, deels op locatie.
Interesse? Neem dan contact op met Hans Luttik, coördinator van Geloven in de Stad.
Via e hansluttik@gmail.com of m 06-4222 00924

