Baptistengemeente Kampen zoekt een nieuwe voorganger
Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorganger. Wij denken hierbij aan een broeder die een toegewijd
volgeling van Jezus Christus is en zich voor 32 uur per week wil inzetten voor én deel wil zijn van onze
baptistengemeente.
‘Onze’ gemeente:
De baptistengemeente Kampen is een gemeente waarin Gods Woord centraal staat. Wij geloven dat een
persoonlijke relatie met Jezus Christus noodzakelijk is om te kunnen leven naar Gods wil. Wat God ons leert
in Zijn woord passen wij toe in ons dagelijks leven, meer en meer willen wij lijken op Jezus en Zijn volgeling
zijn. Wij willen met elkaar leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest, in gehoorzaamheid aan Gods Woord
en volgens de richtlijnen van het Grote gebod en de Grote Opdracht. Daarbij staan wij open voor de gaven
van de Heilige Geest.
Onze gemeente kent ‘leden’ en ‘vrienden’. Onze leden hebben zich laten dopen op belijdenis van hun
persoonlijk geloof en door onderdompeling, zoals de Bijbel ons dat leert in het Nieuwe Testament.
Wij kiezen ervoor om een gemeente te zijn voor alle generaties, de grootste groep bestaat uit jonge
gezinnen en jeugd.
Wij willen als gemeente geestelijk verder groeien. Dit groeien wordt onder andere praktisch zichtbaar in een
aantal stappen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gezet. Zo zijn wij een proces van verootmoediging
gestart waaruit een drietal thema’s naar voren zijn gekomen waar wij als gemeente aan willen werken en in
willen groeien. Over een periode van drie jaar zijn dit ‘gebed’ (2017-2018), ‘evangelisatie’ (2018-2019) en
‘eenheid’ (2019-2020).
Daarnaast hebben wij een aantal ethische thema’s gemeentebreed opgepakt en in beleid afgerond zoals de
doop, het huwelijk, echtscheiding, hertrouwen en homoseksualiteit, waarbij wij Gods Woord centraal stellen
en samen zoeken naar Zijn wil.
In onze gemeente zijn de zondagse diensten en kringen belangrijke plekken om te leren, te delen en te
groeien. Lofprijzing en aanbidding voor God heeft in de diensten - naast het Woord - een belangrijke plek,
waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse instrumenten. De diensten hebben een duidelijke vorm. Naast
de diensten komt de gemeente ook op andere momenten bij elkaar, waarbij wij lief en leed delen en omzien
naar elkaar.
Verder ondersteunen wij een aantal zendingswerkers die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden naar
bijvoorbeeld Mozambique, Roemenië, Israël en in Nederland. Als gemeente zijn wij een thuisfront voor deze
zendelingen die wij ondersteunen met gebed, financiën en praktische zaken.
Tot slot: wij zien onszelf als een levende gemeente, die ervaren wordt als:
- gastvrij;
- zorgdragend (omzien naar elkaar);
- bijbelgetrouw;
- jong;
- talentvol ;
- muzikaal;
- divers;
- één lichaam (eenheid ondanks verscheidenheid).

Voor onze gemeente zoeken wij:
Een man Gods, die door Zijn Geest geleid als herder en leraar de gemeente voedt en weidt. Een man die
open staat voor en kan ondersteunen in de veranderingsprocessen die in de gemeente gaande zijn.
Profiel voorganger 32 uur per week:
Dit is het profiel dat wij voor ogen hebben om samen mee op te trekken richting de toekomst:
Wij zijn op zoek naar een broeder, die:







wil leven naar Gods wil, een levend geloof in Jezus Christus heeft, zichtbaar in én buiten de
gemeente;
het vermogen heeft om de Bijbelse boodschap praktisch te vertalen naar onze leefwereld om bij te
dragen aan de geestelijke groei van de gemeente;
fijngevoelig om kan gaan met complexe pastorale vraagstukken;
een verbinder en gemeenschapsbouwer is;
de gaven en talenten binnen de gemeente weet te stimuleren;
een voortrekker is gericht op evangelisatie en discipelschap.

Taken en verantwoordelijkheden:
Omdat het een aanstelling van 32 uur per week betreft, zullen de prioriteiten van de voorganger gelegd
worden bij:





prediking: gemiddeld 2-3x per maand;
een bijdrage leveren aan gemeenschapsopbouw;
de maatschappelijke betrokkenheid van onze gemeente in Kampen te vergroten;
pastoraat.

Functie-eisen:




volwassen gedoopt door onderdompeling op belijdenis van zijn geloof;
een relevante theologische opleiding (academisch of HBO);
een algemene of plaatselijke beroepbaar stelling van de Unie van Baptistengemeenten of ABCgemeenten, dan wel bereidheid om dat traject van erkenning in te gaan.

Arbeidsvoorwaarden en aanvullende informatie:
De voorganger wordt gehonoreerd volgens de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Bij interesse zien we uw C.V. en motivatiebrief graag tegemoet voor 10-mei 2019.
Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de voorzitter van de beroepingscommissie
Br. M. Kalle, beroepingscommissie@baptistenkampen.nl of tel.: 06-3612 2254.

