
 

 

 

 

 

Ligt jouw interesse bij jeugd en jonge gezinnen? Heb je affiniteit met missionair werk en ben je een 
goede netwerker en organisator? Dan zoeken wij jou!  

Buurtwerker (0,5-0,6 FTE) 
Jij gaat bij ons meebouwen aan een groeiende en missionaire gemeente die bijeenkomt in  
nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn. De Fontein is al enkele jaren pioniersplek en heeft inmiddels 
185 betrokken leden. Daarnaast komen er veel nieuwe bezoekers. Onze diensten worden muzikaal 
begeleid door een enthousiaste muziekgroep bestaande uit o.a. piano, gitaar, drum en zang. Psalmen 
en gezangen worden hierdoor op een eigentijdse manier gezongen samen met opwekkingsliederen. 
Onze gemeente heeft een mooie mix van alle leeftijdscategorieën. Zo is er een grote groep 
enthousiaste tieners die veel met elkaar optrekken en allerlei activiteiten met elkaar ondernemen. En 
er zijn veel jonge kinderen en een grote groep 25 plussers waarvan er veel deelnemen aan een kring 
één keer in de twee weken. Jij vindt het leuk om met deze doelgroepen op te trekken. En jij weet 
goed welke activiteiten en thema’s bij deze doelgroepen aansluiten. Ook heb je ideeën om nieuwe 
jonge mensen uit deze wijk te bereiken.  

Kortom, een veelzijdige avontuurlijke functie waarin ruimte is voor jouw eigen ideeën. En waar je 
met betrokken en enthousiaste (jonge) gemeenteleden gaat optrekken die graag verder willen 
bouwen.  

De gemeente heeft ook een vacature uit staan voor de functie Predikant (0,5 – 0,6 FTE). Jullie gaan 
samen optrekken, ideeën uitwisselen en ideeën uitwerken.   

Jij…. 

- ervaart deze functie als roeping om te werken in Gods koninkrijk;  
- hebt een voor dit werk passende studie afgerond; 
- beschikt over een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie;  
- bent een avontuurlijk type met een missionaire drive die past bij deze pioniersgemeente; 
- bent makkelijk toegankelijk en sociaal;  
- woont in Apeldoorn of bent bereid richting de Veluwe te komen (ongeveer 30 minuten 

reistijd).   

Meer over de Fontein 
Op onze website www.defonteinapeldoorn.nl lees je alles over het ontstaan van onze gemeente, de 
visie en wat we allemaal organiseren. Ook kun je een indruk van ons krijgen door wat diensten terug 
te kijken via ons Youtube-kanaal.  

Belangstelling? 
Heb je belangstelling voor deze leuke avontuurlijke functie? Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 
Deze kun je tot uiterlijk 1 december 2019 sturen naar: voorzitter@defonteinapeldoorn.nl t.a.v. Wim 
Burggraaf. Bellen kan ook op 06 – 22 61 80 48. 
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