
 
 

BOEI 90 zoekt voorganger     
(50% dienstverband) 

 

Wie zijn wij? 

BOEI 90 is een laagdrempelige christelijke geloofsgemeenschap in Wateringse Veld waar mensen 

Jezus leren kennen, Hem leren volgen, elkaar en de samenleving dienen. Ruim 9 jaar geleden begon 

BOEI 90 als pioniersgemeente van de PKN. In de zomer van 2017 nam onze eerste voorganger 

afscheid. We zoeken  een voorganger in deze nieuwe fase, waarin we verder willen groeien naar een 

volwassen zelfstandige christelijke gemeenschap. BOEI 90 heeft een betrokken leiderschapsteam en 

kent daarnaast teamleiders voor verschillende aandachtsgebieden zoals pastoraat, kinderwerk en 

tienerwerk. 

 

Wat ga je doen? 

Als voorganger ben je onderdeel van het leiderschapsteam. Samen met dit team leid je onze 

gemeenschap bij het invulling geven aan de visie van BOEI 90. Je leidt de gemeente in het vormgeven 

aan verdieping, groei en in het gericht zijn op de wijk. Je ziet gaven en talenten bij gemeenteleden en 

moedigt hen aan om deze toe te passen binnen en buiten de gemeenschap. Je vervult een 

coachende rol richting gemeenteleden, teamleiders en leiderschapsteam. Je geeft samen met de 

teamleiders invulling aan het kinderwerk en jongerenwerk. Je gaat de gemeente voor in het vormen 

van een gemeenschap, die verbinding heeft met de wijk waarin we wonen en leven. Je voedt de 

gemeente met creatieve ideeën hierover. Je brengt beweging op gang vanuit de innerlijke 

overtuiging, dat het evangelie van Jezus ons oproept om in beweging te komen. Je geeft onze 

zondagse bijeenkomsten structuur en inhoud en je bent zelf regelmatig spreker tijdens deze 

samenkomsten, die altijd laagdrempelig zijn met het oog op zoekers. 

Wie ben jij? 

- Je hebt een visie op missionair werken en een wijkgerichte aanpak. 

- Je voelt je als een vis in het water als het gaat om relaties leggen met zoekers. 

- Je hebt sterke coachende vaardigheden. 

- Je bent gericht op het zoeken van verbinding binnen en buiten de gemeenschap. 

- Je spreekt alle leeftijdsgroepen aan. 

- Je bent een creatief denker. 

- Je hebt tenminste een opleiding hbo-theologie. 

- Je woont of gaat wonen in de wijk Wateringse Veld in Den Haag. 

Wat bieden wij? 

We bieden je de mogelijkheid om te dienen in een open, enthousiaste en betrokken gemeenschap. 

We hebben ruimte voor een dienstverband van 50% vanaf 1 januari 2018. De werkzaamheden en de 

salariëring zijn op basis van de cao PKN kerkelijk werker. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Herken je jezelf in dit profiel en denk je dat jij de juiste persoon voor onze gemeente bent? Dan 

ontvangen wij graag jouw schriftelijke motivatie, voorzien van je cv. Je kunt deze motivatie mailen 

naar ons e-mailadres leiderschapsteam@boei90.nl. 

 

Wil je liever eerst nog wat informatie over deze vacature? Dan kun je bellen naar Otto Mak op 

telefoonnummer 06-23033265 of mailen naar otto@boei90.nl. 


