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Onze missie 

Jezus vinden, volgen en 

verkondigen 

 

Onze visie 

Wij zijn een gemeente van 

toegewijde volgelingen van 

Jezus Christus die onder 

leiding van de Heilige Geest 

• God op enthousiaste wijze 

verheerlijken 

• leven naar bijbelse 

normen 

• zorg dragen voor elkaar 

• elkaar dienen met onze 

gaven en talenten 

• door onze uitstraling 

buitenstaanders tot Jezus 

Christus trekken 

 

De leden van de Vrije 

Baptistengemeente Bethel 

kenmerken zich door het feit 

dat zij Jezus Christus als 

Verlosser en Redder van 

hun leven hebben aanvaard 

en door hun voornemen om 

hun leven aan Hem toe te 

wijden. Zij hebben zich 

bewust laten dopen, weten 

zich verbonden met Hem en 

stellen zich onder de leiding 

van de Heilige Geest. 

 

De rijkdom die de leden van 

de gemeente in Jezus 

Christus ontdekt hebben, 

willen zij ook graag aan 

anderen bekend maken.  

De gemeente tracht op 

eigentijdse wijze de blijde 

boodschap te verkondigen. 

De samenkomsten zijn 

modern en aansprekend, de 

prediking is helder, duidelijk 

en bijbelgetrouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofd Gemeentezorg (m/v) – 50 % 

Het hoofd Gemeentezorg geeft leiding aan de pastoraal medewerkers, 

teams en activiteiten van de afdeling Gemeentezorg. Het 

hoofd  Gemeentezorg wordt ondersteund  door een zorgcoördinator, een 

teamleider diaconie en een groot aantal pastoraal en diaconaal 

medewerkers (vrijwilligers). Het hoofd Gemeentezorg functioneert onder 

verantwoordelijkheid van de manager Zorgbeleid. Van het Hoofd 

Gemeentezorg worden o.a. de volgende eigenschappen verwacht: 

 

• is een volwassen christen en actief werkzaam in Gods Koninkrijk; 

• kan zich volledig vinden in de missie, visie, doelstellingen en strategie 

van de Bethelgemeente en is bereid lid te worden van de gemeente; 

• heeft een diep verlangen om zijn/ haar gaven en talenten te investeren in 

de gemeente van Jezus Christus; 

• heeft de gave van leiderschap en blijk gegeven van zeer goede 

organisatorische en bestuurlijke vaardigheden; 

• heeft goede sociale vaardigheden en kan goed communiceren; 

• kan goed werken in teamverband en levert een actieve bijdrage tot een 

aangenaam werkklimaat; 

• kan zijn/ haar directe medewerkers zodanig coachen en leiden dat het 

beste in hen naar boven wordt gehaald; 

• heeft kennis van pastorale en sociale (hulpverlenings)vraagstukken 

en de sociale kaart; 

• is een stabiel persoon en heeft een positieve uitstraling; 

• heeft minimaal een HBO-opleiding en aantoonbare ervaring in het 

managen van groepen (teams  van vrijwilligers). 

 

Het betreft een deeltijd functie. De hoogte van de salariëring is gebaseerd 

op een interne loonschaal. 

 

informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij Jacob Visser, 

manager Zorgbeleid via jvisser@bethel.nl of 0512 - 335428. Sollicitaties 

kunnen tot en met 18 januari 2020 worden verstuurd aan:  

 

Vrije Baptistengemeente Bethel 

t.a.v. mevr. W. Brouwer 

Postbus 5549200 AN Drachten 

 

of via de Bethel site www.bethel.nl/nieuws (formulier, brief en cv)  

of per mail aan communicatie@bethel.nl (brief en cv) 

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een groeiende  en dynamische 

gemeente in Drachten (Fr.) met 3000 betrokken volwassen leden, circa 190 

reguliere huiskringen en 24 betaalde medewerkers. Haar missie is: Jezus 

vinden, volgen en verkondigen. De gemeente is een gastvrije en zorgzame 

gemeente die zich kenmerkt door o.a. eigentijdse diensten met een 

bijbelgetrouwe prediking, een intensief huiskringleven en een actieve inzet 

van de leden. Ons verlangen is om in de diensten op zondag en 

doordeweekse activiteiten zowel in inhoud en vorm God te dienen en groot 

te maken. Voor het aansturen van Pastorale en Diaconale zorgvragen zoekt 

de Bethelgemeente een 

 

mailto:jvisser@bethel.nl
http://www.bethel.nl/nieuws
mailto:communicatie@bethel.nl
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Functieomschrijving Hoofd Gemeentezorg 
 

Algemene taak  

Het beleidsmatig en organisatorisch leiden van de afdeling Gemeentezorg, waarbij is inbegrepen het 

persoonlijk aansturen van de coördinatoren zorg en diaconie. 

 

Verantwoordelijkheid  

Het hoofd Gemeentezorg is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van alle teams en activiteiten 

binnen de afdeling Gemeentezorg. 

 

Competenties   

• Visie en passie voor het functioneren van gemeentezorg in de plaatselijke kerk; 

• Voldoende kennis van sociale/pastorale (hulpverlenings)vraagstukken en de sociale kaart; 

• Goed kunnen organiseren en delegeren; 

• Vaardigheden op het gebied van management (in het bijzonder met betrekking tot het aansturen van 

groepen vrijwilligers); 

• Is in staat om werkprocessen op te stellen en de opvolging daarvan te bewaken; 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• In staat tot het geven van trainingen en instructies; 

• Medewerkers kunnen enthousiasmeren; 

• Flexibel en stressbestendig; 

• Enthousiast en positief denkend; 

• Opleiding: HBO met ervaring pastorale zorg. 

 

Specifieke taken 

Het Hoofd Gemeentezorg: 

• geeft middels werkbespreking, coaching en functioneringsgesprekken direct leiding aan de coördinator 

zorg en diaconie; 

• geeft leiding aan het kernteam Gemeentezorg en is samen met dit team verantwoordelijk voor het 

samenstellen en uitvoeren van het beleids-, jaar- en activiteitenplan, alsmede de begroting; 

• is supervisor bij crisis en complexe zorgvragen; 

• beheert intern registratie systeem;  

• onderhoudt externe contacten op het gebied van pastoraat en hulpverlening; 

• ontwikkelt visie en beleid op het gebied van WMO en de (Bethel)kerk; 

• heeft zitting in het overleg met andere taakgroephoofden, zowel beleidsmatig als functioneel; 

• structureel overleg met de leiding van Bethel; 

• is actief betrekken bij intervisie van het pastoraal team. 
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Reikwijdte van de functie 

Tot het verantwoordelijkheidsterrein van hoofd Gemeentezorg horen onder andere:  

• Gemeentezorg algemeen:  

o aansturen kernteam; 

o organisatie; 

o toezicht op Bethel Confidenten Systeem; 

o financieel beheer; 

o programma Nieuw Leven.  

• Pastoraat:  

o bevrijdingsteam; 

o team psychisch zieken. 

• Diaconie:  

o Care Corner; 

o Wegwijzersproject; 

o Budgetcoaches; 

o Laaggeletterdheid; 

o begeleiding vluchtelingen; 

o verstrekken van voedselbonnen; 

o inzamelingsacties voedselbank. 

• Externe relaties: 

o Overleg met Vereniging Vluchtelingen Werk Noord Nederland (VWNN); 

o Voedselbank; 

o Overleg met andere kerken in verband met noodopvang;   

o Overleg met gemeentelijke overheid (WMO); 

o Afleggen van werkbezoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info over Gemeentezorg zie ook: www.bethel.nl/gemeentezorg 


