
 

 

 

 

 

 

 

De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Nunspeet is een enthousiaste, levendige gemeente gebaseerd op 

drie pijlers: bijbelgetrouwheid, zelfstandigheid (congregationalisme) en zending. Namens de gemeente 

is het oudsten-team is op zoek naar een:  

 

Pastoraal medewerker M/V 
8 - 10 uur per week 

 

Samen met het team van oudsten en het pastoraal team voer je taken uit binnen het brede pastoraat 

van de gemeente. 

 

Wij zijn: 

De VEG Nunspeet bestaat uit circa 170 leden en de diensten worden bezocht door ruim 200 mensen. 

We zijn een jonge gemeente met veel kinderen. Voor een beeld van onze gemeente kunt u één van 

onze diensten bekijken via YouTube. Op de kerkelijke kaart zijn wij te positioneren tussen de 

traditionele kerken en de evangelische gemeenten in. Onze gemeente kenmerkt zich door dat: 

- de persoonlijke relatie met Jezus Christus die centraal staat.  

- niemand tussen God en de gelovige staan in kan staan, dan Jezus alleen. 

- iedereen (mede-)verantwoordelijk is voor de activiteiten van het samen gemeenschap-zijn. 

 

Wij zoeken iemand die: 

- leeft vanuit zijn/haar persoonlijke relatie met God 

- de Bijbel als het Woord van God erkent 

- zijn/haar passie voor het geloof en de Bijbel over kan brengen op de gemeente 

- een duidelijke visie heeft voor het pastoraat 

- goed kan samenwerken en overleggen 

- een theologische of pastorale opleiding heeft afgerond 

- deze taak op basis van een zzp-constructie wil verrichten  

 

De werkzaamheden zullen bestaan uit: 

- het mede-ontwikkelen van een visie voor het pastoraat binnen de VEG Nunspeet 

- het toerusten van degenen die pastoraal werk verrichten in de gemeente 

- het bezoekwerk bijhouden en administreren 

- het periodiek bijwonen van kerkenraadsvergaderingen en pastoraal overleg 

De focus ligt op: 

- pastorale eenheden bezoeken, in samenwerking met het team pastoraat 

- extra zorg bieden aan gemeenteleden die geestelijke zorgen hebben 

 

Wat bieden wij: 

- Een pastoraal team  

- een gemeente die druk bezig is een nieuw organisatiestructuur op te zetten 

- prachtig werk in een prachtige omgeving met prachtige mensen 

- een dienstverband op basis van zzp voor 8 tot 10 uur gemiddeld per week, waarbij we in eerste instantie 

een contract van 1 jaar aangaan 

 



 

Inlichtingen en solliciteren 

Inlichtingen over deze functie kunt verkrijgen via de secretaris: Gert van den Berg, te bereiken op 06 - 

2222 1584 of per mail via: secretaris@vegnunspeet.nl Onze website is: www.vegnunspeet.nl  

 

U kunt - middels een motivatiebrief en een CV – uw interesse kenbaar maken tot en met 16 november 

2022. Deze kunt u mailen naar: secretaris@vegnunspeet.nl. De eerste gesprekken staan gepland voor 

woensdagavond 23 en donderdagavond 24 november. Een tweede gespreksronde willen we graag 

houden op woensdagavond 30 november.  

 
Acquisitie naar aanleiding van de advertentie stellen we niet op prijs. 

Het verspreiden van deze vacature in uw netwerk waarderen we zeer. 
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