
De Vrije Baptisten Gemeente Elim in Heerenveen zoekt een enthousiaste en toegewijde 

    JEUGDWERKER  (8 uren per week) 

Wie zijn wij? 

 

De Vrije Baptisten Gemeente Elim is een regiogemeente met zo’n 200  volgelingen van 

Christus, uit Heerenveen en omliggende dorpen. Elim staat voor Eren (het aanbidden van 

God), Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen), Initiatief (om te groeien in 

geloof) en Moed (om te getuigen). 

Elim is de naam van een plaats uit de Bijbel. Niet zomaar een plaats, het is een oase, midden 

in de woestijn. In afhankelijkheid van God willen wij een oase zijn in deze wereld. 

Onze naam Elim wijst naar Jezus Christus. Hij is de bron van ons leven om kracht te krijgen 

voor de reis van ons leven. 

We willen, onder leiding van de Heilige Geest, een open, liefdevolle en gastvrije gemeente 

van gelovigen zijn, waar jong en oud welkom is. We streven naar boeiend en bloeiend 

jeugdwerk, met als doel dat onze jongeren zich in hun geloof ontwikkelen, Jezus leren 

kennen en van Hem gaan getuigen. 

 

De missie van Elim: Christus kennen en Hem bekend maken 

 

Wij zijn op zoek naar een jeugdwerker met hart voor jongeren. Iemand die door een 

enthousiaste en creatieve persoonlijkheid in staat is invulling te geven aan het jeugdwerk en 

jeugdleiding te begeleiden. Je hebt de gave heeft om de jongeren in hun geloof te 

ontwikkelen en jeugdleiders toe te rusten. 

 

Wie ben jij? 

 

Je hebt passie voor Jezus en jongeren 

Je hebt visie voor het jongerenwerk in de gemeente van Jezus Christus 

Je bent gedoopt op grond van jouw getuigenis van je geloof in Jezus Christus 

Je bent een motivator en kunt jongeren en jongvolwassenen in beweging krijgen 

Je kunt creatieve processen bij jezelf en anderen op gang brengen 

Je kunt jeugdwerkers en jongeren toerusten, begeleiden en hun talenten ontwikkelen 

Je vindt het leuk om te organiseren 

Je vindt het leuk om met vrijwilligers, raad en voorganger samen te werken 

Je beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden 

Je hebt kennis van de leefwereld van jongeren 

Je versterkt de wederzijdse betrokkenheid tussen gemeente en jongeren 

 

De aanstelling is voor 8 uren per week, eerst voor de duur van een jaar met optie tot 

verlenging en uitbreiding. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in 

overeenstemming met de richtlijnen van de ABC-gemeenten. 

 

Stuur je motivatie uiterlijk 10 oktober 2021 naar jeugdwerker@vbgheerenveen.nl 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aris Leijendekker via 06 10 54 97 86  


