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Ichtus-VBG Wierden zoekt een voorganger (m) 

                                                0,6 - 1,0 fte. 
 
 

Ichtus Vrije Baptisten Gemeente te Wierden is op zoek naar een voorganger. 
 
Wie hopen wij te vinden? 
 
Wij zoeken naar een leraar en verbinder die transparant en authentiek is, een krachtig leider 
met visie.  
 
Leraar; je weet bijbelgetrouw en op een aansprekende en eigentijdse manier onderwijs te verzorgen 
waardoor gemeenteleden worden gevoed, geïnspireerd en toegerust tot discipelschap. 
 
Verbinder; je weet de diverse generaties met elkaar te verbinden en werkt vanuit het perspectief van 
ruimte en acceptatie en onderling respect. Als voorganger weet je vanuit deze verscheidenheid de 
gemeenteleden met elkaar te verbinden door de gemeente als lichaam van Christus te zien;  
 
Transparant; Samen met de oudstenraad geef je richting aan de gemeenteprocessen en stroomlijnt 
bestaande structuren. Wij willen dit in alle openheid en transparantie met de gemeente doen. Je bent in 
staat besluiten te nemen en deze te delen met de gemeente; 
 
Authentiek en krachtig leider met visie; je geeft vanuit jezelf, in afstemming met de raad, praktisch en 
geestelijk leiding en werkt aan de toekomst van de gemeente;  
 
En wie zijn wij? 
 
ICHTUS is een eigentijdse, middelgrootte en zorgzame gemeente uit de omgeving van Wierden, Nijverdal 
en Rijssen die de liefde van Jezus wil laten zien in de regio. Een gemeente die nieuwe generaties en de 
gebrokene bewust maakt Hem te leren kennen en Hem te volgen.  
Wij zijn een veelkleurige gemeente bestaande uit betrokken leden en vrienden die op zoek is naar 
verbinding met elkaar dwars door generaties, kerkelijke achtergronden en karakters heen.  
 
De structuur van de gemeente wordt gevormd door een oudstenraad die daaronder wordt ondersteund 
door taakveldleiders die de takken missie, pastoraat, jeugdwerk, vieringen, onderwijs en facilitair 
vertegenwoordigen.  
 
Typering van de gemeente in het kort;  
 
Missie: Het eren van God door te groeien tot beelddragers van Jezus Christus 
Stip op de horizon: Een zichzelf vermenigvuldigende gemeente door persoonlijke groei 
Doelen: aanbidding, betrokkenheid, christusgelijkvormigheid, dienstbaarheid, evangelisatie, 
familie 
Cultuur: veiligheid, warme deken, bijbelgetrouw, niet perfect, familiaire verbondenheid 
 
ICHTUS heeft een eigen Identiteitsverklaring.  
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Jouw taken en verantwoordelijkheden 
 
De volgende taken en verantwoordelijkheden behoren tot jouw takenpakket: 
 

• Je verzorgt bijbelgetrouw, en aantrekkelijk eigentijds onderwijs onder andere d.m.v. preken en 
ander onderwijs; 

• Je leidt rouw- en trouwdiensten; 

• Je wordt aanspreekpunt voor de taakveldleider onderwijs; 

• Je geeft geïnspireerd leiding aan de bezinning en implementatie van gemeente-zijn en 
communicatie, in een tijd waarin verbinding ook langs andere wegen moet worden gezocht dan 
de traditionele structuren. Je geeft vorm aan inhoud, de manier waarop en kwaliteit; 

• Je werkt aan de gemeenteopbouw;  

• Je werkt aan behoud van onderling vertrouwen en verbinding;  

• Je maakt deel uit van de oudstenraad 

 
Wat we bieden 
 
Een ‘eigen’ gebouw met circa 500 betrokken leden, vrienden en gasten die de samenkomsten vieren met 
een prachtig muziekteam. We hebben bruisend kinder- en jeugdwerk. Het onderwijs krijgt vorm door een 
lopend leerhuis. De gemeente komt samen in kringen. Na de magere tijd rond corona zullen de 
jeugddiensten weer opstarten en zijn er thematische bijeenkomsten. Pastoraat wordt verzorgd door (nog) 
een klein pastoraal team. In ons gebouw is een kantoorruimte beschikbaar.  

De oudstenraad wordt momenteel gevormd door vijf mannen.  

Functie eisen 
 

• een relevante theologische opleiding (academisch of HBO) 

• ervaring in leidinggeven (aan een eigen gemeente) 

• woonachtig in de regio of bereid is naar deze regio te verhuizen 

• onderschrijft onze huidige identiteitsverklaring 

 
Arbeidsvoorwaarden, info, sollicitatie 
 
Voor deze functie gelden de voorwaarden en normen van de Unie-ABC gemeenten.  
 
De functie gaat in op 1 september 2022 of zo spoedig mogelijk daarna. 
 
Voor informatie over de functie kun je terecht bij Albrecht Klaas, lid van de raad:  
tel. 06-10917261 of aklaas@ichtus-vbg.nl 
 
Je video boodschap en/of CV met motivatie kun je tot en met 1 juni 2022 richten aan:  
aklaas@ichtus-vbg.nl 
 
Facebook: https://www.facebook.com/IchtusVbg 
Youtube: https://www.youtube.com/c/IchtusVBG-Wierden 
 


