
Vacature Hoofd Gemeentezorg december 2019       Pagina 1 van 2 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teamleider Asielzoekers en Migranten (m/v) – 
8 uur 

De Teamleider Asielzoekers en Migranten geeft leiding aan een team van  

vrijwilligers binnen het vluchtelingenwerk. Daarnaast geeft de teamleider 

persoonlijke begeleiding aan asielzoekers bij de asielaanvraag of bij 

terugkeer naar het land van herkomst. De teamleider functioneert onder 

verantwoordelijkheid van het Hoofd Gemeentezorg. Van de teamleider 

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 lid of 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 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 een pastorale opleiding genoten op mbo/hbo-niveau 

• is juridisch goed onderlegd, met name in processen met betrekking 

tot asielaanvragen op basis van geloofsidentiteit;  

• is een stabiel persoon en heeft een positieve uitstraling; 

 

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

op een interne loonschaal. 

 

Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij Tjallina den 

Heijer, Hoofd Gemeentezorg, via tdenheijer@bethel.nl of 06-10954400. 

Uw sollicitatiebrief en cv kunt u tot en met 17 mei 2021 versturen aan: 

 

Vrije Baptistengemeente Bethel 

t.a.v. mevr. W. Brouwer 

Postbus 554 

9200 AN Drachten 

 

of per mail aan communicatie@bethel.nl. 

 

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 vluchtelingenwerk binnen Bethel zijn wij op zoek naar 

een  
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Functieomschrijving Teamleider Asielzoekers en Migranten 
 

Algemene taak  

Het aansturen van een team vrijwilligers binnen het vluchtelingenwerk van VBG Bethel, waarbij is 

inbegrepen het persoonlijk aansturen van de Coördinator Bijbelstudies voor asielzoekers en migranten. 

Daarnaast behoort het persoonlijk begeleiden van asielzoekers bij hun asielaanvraag of bij hun terugkeer 

naar het land van herkomst tot het takenpakket. 

 

Verantwoordelijkheid  

De Teamleider Asielzoekers en Migranten is verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle teams  

binnen het vluchtelingenwerk en legt verantwoording af aan het Hoofd Gemeentezorg. 

 

Competenties   

• Visie en passie voor het behartigen van de belangen van vluchtelingen; 

• Voldoende kennis van vraagstukken van vluchtelingen en (juridische) processen betreffende 

asielaanvragen; 

• Goed kunnen organiseren en delegeren; 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• Medewerkers kunnen enthousiasmeren; 

• Flexibel en stressbestendig; 

• Enthousiast en positief denkend; 

• Opleidingsniveau MBO/HBO met ervaring in de pastorale zorg. 

 

Specifieke taken 

De Teamleider Asielzoekers en Migranten: 

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

Bijbelstudies voor asielzoekers en migranten; 

• Is verantwoordelijk voor het samenstellen en uitvoeren van het jaar- en activiteitenplan, alsmede de 

begroting; 

• onderhoudt externe contacten op het gebied van het vluchtelingenwerk, zoals advocaten, IND en 

gemeentelijke instanties; 

• biedt ondersteuning en houdt contact bij plaatsing van vluchtelingen bij gemeenteleden; 

• begeleidt bij terugkeer naar het land van herkomst; 

• begeleidt tijdens het proces van asielaanvraag m.n. als het gaat om een aanvraag op basis van 

geloofsidentiteit; 

• voert pastorale gesprekken met de doelgroep. 

 

Overige taken 

• deelname aan het kernteam Gemeentezorg; 

• deelname aan het kernteam Diaconaat; 

• maandelijks overleg met het Hoofd Gemeentezorg; 

• overleg met vrijgestelde oudsten AZC. 


