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Van het gemeenteteam, no. 16
Vacature kerkelijk werker kringen
Zoals je misschien weet hebben we vorig jaar twee vacatures gehad voor kerkelijk
werker. Jeroen Stomphorst is afgelopen januari vanuit die werving gestart als
jongerenwerker. Het is toen niet gelukt om een kerkelijk werker te werven die zich
specifiek richt op de kringen.
Inmiddels zijn we een stuk verder in het traject om te groeien naar een gemeente van
kringen. Ook hebben we het profiel van de kerkelijk werker kringen aangepast
waarbij de focus ligt op het coachen van kringleiders en kringen. Zodat kringleiders
groeien in hun rol en kringen groeien als liefdevolle geloofsgemeenschappen.
Met het aangepaste profiel zijn we de werving van de kerkelijk werker kringen
opnieuw gestart. Het profiel met toelichting is te vinden op onze site. Kandidaten
hebben tot 1 januari 2022 de gelegenheid om te reageren. We nodigen ook van
harte leden van onze eigen gemeente uit te reageren. Daarnaast willen we jullie
vragen de vacature in je eigen netwerk te verspreiden.
We zijn nog bezig om de selectiecommissie voor deze werving samen te stellen.
Onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met een brede afvaardiging uit
de gemeente bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende kringen.
We zijn dankbaar dat we afgelopen maanden stappen konden zetten om te groeien
naar een gemeente van kringen en dat we nu opnieuw de werving kunnen starten.
We willen jullie vragen om te bidden voor het kringenwerk en voor deze werving. Om
zo met Gods zegen en Zijn hand ook deze stap te zetten.
Namens de kerkenraad, Agnes Troost
Oproep: Kring in beeld
In de komende tijd zouden we graag verschillende kringen in beeld brengen. Dat kan
bijvoorbeeld door kringen te vragen iets te delen in een kerkdienst, maar ook door
foto- en beeldmateriaal. Voor dat laatste zoeken we vrijwilligers. Wie wil (of wie
willen) de komende maanden korte filmpjes maken en monteren van verschillende
kringen? De sfeer is informerend, uitnodigend, luchtig, iedereen hoort erbij!
In Jezus verbonden, Hans-Jan & Jeroen
Hans-Jan: hansjanroosenbrand@gmail.com / 06-41120481
Jeroen: jeroen@immanuelkerkdelft.nl / 06-20258279

*
Sinds de komst van Jeroen in januari vormen Hans-Jan en Jeroen samen het
gemeenteteam. Via nieuwsberichten die op deze site verschijnen zullen we regelmatig
een update geven over ons werk, vertellen we wat je kunt verwachten of vragen we je
om met ons mee te denken en te doen. Eerdere nieuwsberichten en bijlagen kan je
hieronder terugvinden.
De data van de Avondmaalszondagen 2021-2022 zijn: 26 sept., 31 okt., 28 nov., 2
jan., 30 jan., 27 feb., 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni. Wil je als kring hulp bij het
organiseren van een huiskringviering op een van deze avondmaalszondagen, laat het
ons dan weten. Een andere mogelijkheid is dat je op die zondagmiddag of
zondagavond met je kring een gemeenschappelijke maaltijd houdt (lunch of diner), in
het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk.
Open kerk en podcast. Iedere woensdag werken Hans-Jan en Jeroen samen in de kerk.
Op woensdagmorgen is de kerk open en ben je van harte welkom om de dag met ons
te beginnen met koffie, bijbel en gebed. Jeroen en ik maken ook geregeld een podcast
over verschillende onderwerpen die ons bezighouden. Wil je op de hoogte blijven en
meeluisteren, meld je dan aan voor de IMK-podcast
whatsappgroep: https://chat.whatsapp.com/LaR4GET7vo4BbuWBUG6rpk

