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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 Techniek (Audio/Video) 

In overleg en conform afspraken en protocollen draag je zorg voor de technische 

ondersteuning van diensten en doordeweekse activiteiten. Je geeft leiding aan 

ondersteunende teams en draagt zorg voor (de inzet van) van de beschikbare middelen 

(Bethel Techniek). 

Wat houdt de functie in:  

• Je draagt zorg voor de technische middelen (beheer, onderhoud, vervanging);  

• Je geeft leiding aan verschillende teams van technici (zowel tieners als 

volwassenen) in  diensten voor kinderen, tieners en volwassenen; 

• Je geeft leiding aan en werkt nauw samen met een collega AV-technicus; 

• Je stemt periodiek af met collega’s die verantwoordelijk zijn voor inhoud en 

vormgeving van diensten en activiteiten;  

• Je brengt ideeën in bij de teams die diensten voorbereiden;  

• Je bereidt plannen voor om de technische uitrusting op (gewenst) niveau te 

houden en vertaalt dit binnen aangegeven kaders naar budgetten en 

investeringen. 

Je eigenschappen zijn:  

• Je houdt van God en bent een volwassen christen;  

• Je bent een enthousiaste persoonlijkheid; 

• Je hebt visie te voor de gemeente en diensten/activiteiten; 

• Je hebt begrip voor de balans en afstemming tussen inhoud en vorm;   

• Je bent in staat anderen te motiveren, enthousiasmeren en te trainen;  

• Je hebt kennis van technische middelen (geluid, licht en video) en/of weet hoe je 

specialistische kennis en advies kunt inhuren;  

• Je hebt inzicht in groepsprocessen en kunt op verschillende niveaus 

communiceren; 

• Je kunt goed communiceren in woord en geschrift; 

• Je kunt goed werken in teamverband en levert op inspirerende wijze een actieve 

bijdrage aan een plezierig en motiverend werkklimaat; 

• Je kunt samenwerken en bent plezierig in de omgang. 

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 een hbo werk- en denkniveau. 

Het betreft een functie van 20  uur per week (met mogelijke uitloop naar 24 uur )  

De beloning is gebaseerd op een interne loonschaal.  

Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij de heer J. Zandbergen via 

communicatie@bethel.nl. 

 

Sollicitaties (brief en cv) kunnen tot 16 augustus  2021 worden gemaild naar 

communicatie@bethel.nl  of worden geüpload via de Bethelsite www.bethel.nl/nieuws. 

 

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een snel 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. 

Daarbij is een goede technische ondersteuning nodig. Omdat onze huidige collega kiest 

om als zelfstandig ondernemer verder te gaan ontstaat een vacature voor iemand die 

inhoudelijk sturing geeft aan de technische ondersteuning (geluid, licht en video - 

opname en projectie -) en leiding geeft  aan de vele teams van vrijwilligers die hierbij 

actief betrokken bij zijn. Bethel zoekt daarvoor een  
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