
Bruggenbouwer, voor en met mensen (20 - 24 uur per week)
Houd jij van mensen? Ben jij ervan overtuigd dat mensen samen bergen 
kunnen verzetten? Geloof jij dat mensen het verschil voor elkaar kunnen 
maken? Kun je inspireren, enthou-siasmeren en bouw je bruggen vanuit 
de breedte van de christelijke traditie? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wat zoeken wij? 
Voor onze Z-INN Kapel zoeken wij een nieuwe inspirerende voortrekker. 
Een creatief orga-nisatietalent die de initiatieven van de Z-INN Kapel 
verder brengt.Breng jij op vernieuwende wijze mensen samen? Ben jij 
zelfstartend, ondernemend en integer? Ben je in staat om mensen 
vanuit je enthousiasme met elkaar te verbinden en actief te betrekken? 
Ben je hands-on en spin in het web, maar kun je ook delegeren? Dan 
willen wij heel graag met je in gesprek. 

Wie zijn wij?
De Z-INN Kapel in Zuidoostbeemster (20 km ten noorden van 
Amsterdam) is drie jaar gele-den gestart als centrum voor gemeenschap, 
zingeving en cultuur, vanuit een christelijke inspiratie die van harte open 
is voor humanisme en voor andere zingevingen.

Dit is gebeurd vanuit de Protestantse Gemeente Beemster (PGB), een 
kleine liberale, oecu-menische gemeenschap. Haar inzet is een kerk-zijn 
over hokjes heen, die mensen aan elkaar verbindt, zowel in 
maatschappelijke inzet, in gemeenschapsactiviteiten als in het zoeken 
naar geloof en zingeving. 

In die geest is er de afgelopen jaren hard gewerkt om dit centrum van de 
grond te tillen. Via workshops, voorstellingen, gesprekken en momenten 
van verstilling betrekken wij jaarlijks veel geïnteresseerden. We bouwen 
bruggen, vóór en met mensen. 

Wat verwachten wij verder van jou?
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je bent flexibel inzetbaar en 
bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken. Ervaring in een 
vergelijkbare functie en de bereid-heid om je te verbinden aan de 
omgeving van Z-INN zijn een pré.

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende en zelfstandige functie. Je wordt ondersteund door 
enthousiaste vrijwilligers met backup van de PGB en met begeleiding 
vanuit de landelijke werkgroep pionieren. De functie is ingeschaald in 
schaal 8 van de Protestantse Kerk Nederland (afhankelijk van opleiding 
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en ervaring).  

Geïnteresseerd?
Solliciteren doe je door jouw motivatie samen met je CV uiterlijk 25 
september te mailen naar nicoschroevers@gmail.com

De sollicitatiegesprekken zijn eind september / begin oktober gepland. 
Wij willen de functie zo mogelijk per 1 januari invullen.
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