
Vacature 

 

 

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.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Medewerker Tienerwerk 
Samen met het Hoofd Tienerwerk geef je het Tienerwerk (X-stream) binnen Bethel 
vorm. In afhankelijkheid van God willen we tieners uitdagen, toerusten en 
ondersteunen om een discipel van Jezus te worden en te zijn. 

Wat houdt de functie in:  
• Je bent actief betrokken bij de “First Class” (eerste jaars) tienerkringen en coacht 

de leiders van deze kringen; 
• Je verzorgt de 2-wekelijkse tienerkring mailings en hebt regelmatig contact met de 

kringleiders; 
• Je bent aanspreekpunt en coördinator voor het tienerpastoraat; 
• Je coördineert het gebedswerk binnen het tienerwerk;   
• Je bent rolmodel van het Tienerwerk; 
• Je ondersteunt het Hoofd Tienerwerk in voorkomende werkzaamheden;  
• Je denkt mee aan programma’s en plannen en helpt deze vorm te geven;  
• Je draagt verantwoordelijkheid voor en hebt de leiding over enkele 

deelactiviteiten binnen het Tienerwerk;  
 
Je eigenschappen zijn:  
• Je houdt van God en bent een volwassen christen;  
• Je hebt hart voor tieners van 12/17 jaar. Je kent hun leefwereld en kunt  makkelijk 

contact te leggen met de doelgroep (binnen en buiten de gemeente); 
• Je bent enthousiast en gedreven; 
• Je hebt visie op het ‘discipelen’ van tieners;  
• Je bent in staat te motiveren, enthousiasmeren en te trainen;  
• Je bent in staat om je werkzaamheden te organiseren en kunt goed plannen; 
• Je bent niet bang voor confrontaties en gaat deze in een goede balans tussen 

genade en waarheid aan; 
• Je hebt een flexibele instelling. Werken op een avond of in het weekend is voor jou 

geen probleem;  
• Je kunt samenwerken, bent plezierig in de omgang en bent iemand aan wie  

tieners zich kunnen spiegelen. 
 
De functie-eisen zijn:  
• Je bent lid van de Bethelgemeente of bent bereid lid te worden; 
• Je kunt je helemaal vinden in de Bethel Missie, Visie en Waarden; 
• Je hebt minimaal een MBO+ werk- en denkniveau 
• Je bent communicatief vaardig, zowel  in spreken als schriftelijk;  
• Je hebt ervaring in kerkelijk tienerwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger; 
• Je kunt visie ontwikkelen en deze vertalen naar beleid en uitvoering; 

Het betreft een tijdelijke functie van 16 uur per week verdeeld over 2 à 3 dagen per 
week, waaronder in ieder geval dinsdag. 

De beloning is gebaseerd op een interne loonschaal.  

Schriftelijke sollicitaties (brief en cv) kunnen tot en met 9 augustus 2020 worden 
verstuurd aan: 

Vrije Baptistengemeente Bethel 
t.a.v. mevr. W. Brouwer 
Postbus 554 
9200 AN Drachten 

of via de Bethel site of per mail (brief en cv ) aan communicatie@bethel.nl.
 

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een groeiende en dynamische gemeente in 
Drachten (Fr.) met ruim 3000 betrokken volwassen leden, circa 190 reguliere huiskringen 
en 21 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. Bethel kent zo’n 600 tieners (12/17-jarigen) en 40 tienerkringen. 
Twee maal per maand zijn er tienerdiensten. We zijn op zoek naar een  
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