
Vacature 
 

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een dynamische gemeente  in Drachten 

(Fr.) met 3.000 betrokken volwassen leden, circa 700 kinderen 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. In verband met het 

vertrek van de huidige Assistent zoekt de Bethelgemeente ter 

ondersteuning van de taakroep Kinderwerk  een  

Assistent Hoofd Kinderwerk 

De Assistent Hoofd Kinderwerk ondersteunt de twee hoofden van het 

Kinderwerk. Het kinderwerk telt ruim 700 kinderen en 400 vrijwilligers. Naast 

de reguliere zondagdiensten is er één keer in de maand Kinderkerk. 

Daarnaast wordt er elk jaar een identiteitsvormend kamp georganiseerd 

(BE1). Ook komen op 7 vrijdagavonden groep 7&8 naar de kerk voor het 

weerbaarheidsprogramma BE1 (Work-out). Daarnaast zijn er projectgroepen 

voor bijvoorbeeld Kerst, gezinsdiensten en workshops. 

Wat doet de Assistent Hoofd Kinderwerk: 

- Projecten coördineren en ondersteunen; 

- Roosters en telefoonlijsten maken /bijhouden, contact onderhouden 

met vrijwilligers; 

- Aansturen van kantoorteam dat bestaat uit vrijwilligers die alle spullen 

voor de zondag klaarzetten; 

- Bestellingen; 

- Registratieteam aansturen/beheren; 

- Nieuwsbrieven maken; 

- Website updaten; 

- Onder verantwoordelijkheid van de taakgroep Communicatie initiëren 

van PR en Communicatie: drukwerk: flyers, folders, drukwerk, mailing, 

brieven, uitnodigingen; 

- Handleidingen schrijven en verversen; 

- Administratie Kinderwerk verzorgen; 

- Eerste aanspreekpunt voor de teamleiders van de teams bij Crèche en 

Peuters. 

De Assistent Hoofd Kinderwerk is eigenlijk een duizendpoot, die de rust 

bewaart in hectische tijden, organisatorisch sterk is, iemand met een open en 

positieve instelling en zich met hart en ziel verbonden voelt bij de gemeente 

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

de Bethelgemeente. Hij/zij is lid van de gemeente; 

Het betreft hier een functie van 10 uur per week. De hoogte van de salariëring 

is gebaseerd op een interne loonschaal. Informatie over deze functie kan 

worden opgevraagd bij Margriet van der Veen (06-83717169). Sollicitaties 

kunnen, tot 6 januari 2022, schriftelijk worden verstuurd aan: 

 

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

9200 AN Drachten 

 

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

mvdveen@bethel.nl. 

 
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. 

mailto:communicatie@bethel.nl


 
Functieomschrijving Assistent Hoofd Kinderwerk 

Vacature 

 

Verantwoordelijkheden en taken 

De Assistent Hoofd Kinderwerk stuurt het kantoorteam en het registratieteam aan. Daarnaast is degene het 

aanspreekpunt vanuit kantoor voor de afdeling crèche en Peuters. De teams bestaan uit vrijwilligers. De 

Assistent Hoofd Kinderwerk draagt zorg voor instructies en verzorgt daar waar nodig training. 

Hij/zij draagt zorg voor de planning en instructies van de werkzaamheden van het kantoorteam en bewaakt 

de voortgang van de werkzaamheden. De assistent Hoofd Kinderwerk verricht diverse administratieve 

kantoorwerkzaamheden, doet bestellingen en draagt zorg voor de voorbereiding van Communicatie-uitingen 

van het Kinderwerk. Dit gebeurt in afstemming met en onder verantwoordelijkheid van de taakgroep 

Communicatie binnen de daartoe opgestelde richtlijnen. 

 
 

Eigenschappen en competenties 
 
• Enthousiasmerend; 

• Passie en bewogenheid voor kinderen van 4 - 12 jaar; 

• Stress bestendig bij deadlines; 

• Flexibel (kan gedrag aanpassen aan communicatiepartner(s)); 

• Planmatig en organisator; 

• Vasthoudend en in staat om de leden van de teams te motiveren en betrokken te houden; 

• Sociaal vaardig; 

• Vaardig met PC en administratieve systemen/handelingen (MS Office). 

 
Specifieke taken 

 
Onderdeel: Begeleiding en training 

 
• Begeleiden en instrueren medewerkers kantoorteam; 

• Handleidingen schrijven en instructies geven ten behoeve van het kinderregistratie team en afdeling 

Crèche en Peuters. 

 
Onderdeel: Samenwerking / overleg 

 
• Contact onderhouden met taakgroep hoofden Kinderwerk; 

• In overleg participeren in projecten en projectvergaderingen; 

• Zo nu en dan afstemming en overleg met taakgroep hoofden Beheer en Dienstverlening 

en Techniek; 

• Afstemming met de Coördinator Communicatie. 

 
Onderdeel: Overige werkzaamheden 

 
• Communicatie met teamleden via telefoon, mail, app en persoonlijk contact. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Functie Assistent Hoofd Kinderwerk 


