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Vacature
Immanuel Ministries is een groeiende interkerkelijke zendingsorganisatie . Immanuel Ministries
heeft zich tot doel gesteld de liefde van Jezus te laten zien in woord en daad aan de inwoners van
Zuid-Afrika. We doen dit door de inwoners van de achterstandswijken van Knysna en omstreken te
vertellen van het verlossende werk van Jezus Christus. Verder begeleiden we door de leefregels die
God in de Bijbel geeft de inwoners van de achterstandswijken van Knysna naar een hoopvolle
toekomst, zowel in geestelijke als praktische zin. Met het zicht op uitbreiding van oa. Bijbelclubs
voor kinderen en jeugd, zoeken wij zo spoedig mogelijk een:

Ervaren enthousiaste kinder- en jongerenwerker/m
Voorkeur tussen de 30 en 50 jaar

Taakomschrijving:
De kinder-en jongerenwerker zal inverschillende achterstandswijken van Knysna clubwerk gaan
geven. Daarnaast zal hij kinderkampen, dagjes uit, jeugdavonden, kids-party’s , extra
programma’s tijdens de schoolvakanties voor de doelgroepen gaan organiseren, enz.
Wie zoeken we:
De toekomstige kinder-en jongerenwerker moet aan de volgende eisen voldoen:
 Christen zijn en een levende relatie hebben met God en actief is in eigen gemeente.
 Ervaring met het werken van kinderen en jongeren en die hun “taal” spreekt.
 Goed kunnen dienen en graag ziet dat het Koninkrijk groeit.
 Goede kennis van de Engelse taal .
 Zelfstandig kunnen werken, maar ook in teamverband en goed kunnen organiseren.
 Goede contactuele eigenschappen en creatief is.
 Flexibel in denken en werktijden en in bezit is van een rijbewijs.
 Open staat voor andere culturen en voor een lange periode wil dienen in Zuid Afrika.
Voldoet U aan ons profiel, dan wil Immanuel Ministries graag met U samenwerken.
Beloning
Wij vragen van de kinder-en jongerenwerker, net als van iedere medewerker van Immanuel
Ministries, dat hij in staat is een vriendenkring of kerkelijke gemeente te vinden ten bate van
finciële support. Dus zorgt voor een eigen achterban die in zijn inkomen voorziet.
Contact
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u contact met ons opnemen via
carlyalkema@gmail.com of via de contactpagina op de website www.imanuelministries.nl
Met vriendelijke groet,
Frans en Carly Alkema

