
 

Het jongerenwerk van Berea Apeldoorn is op zoek naar een 
JONGERENWERKER (M/V) voor 16 uur per week 

 
Aan de vooravond van een nieuwe jongerenwerk-structuur zijn we op zoek naar een nieuwe jongerenwerker. Heb jij het 
verlangen om jongeren te verbinden met God? Dan ben jij misschien wel de nieuwe jongerenwerker naar wie wij zoeken en 
geef jij binnenkort, samen met onze huidige jongerenwerker (Berte Petri) vorm aan ons jongerenwerk (12-21 jaar).  
 
Wie zijn wij? 
Het jongerenwerk van Berea is erg dynamisch en bedient ongeveer 120 jongeren van twee evangelische gemeentes in 
Apeldoorn: Berea Noord en Berea de Maten. Na een periode van bezinning en plannen maken staan we nu op het 
punt om het jongerenwerk in een vernieuwde structuur verder te laten gaan en we zijn op zoek naar een doortastende 
kartrekker om dit invulling te geven.  
 
Wie zoeken wij? 
Voor onze jongeren zijn we op zoek naar iemand die, met pieken en dalen, vasthoudt aan God. Je hebt God als Vader 
leren kennen en verbindt je leven met Hem. Jezus is realiteit in je leven omdat je Hem kent als Redder en Verlosser. 
De Heilige Geest vult je leven en is leidend in alle keuzes die je maakt. Ook geniet je ervan om met anderen over 
Hem te praten.  
 
Je wordt enthousiast van onze visie om jongeren te verbinden met God en elkaar en wil je ervoor inzetten om ervoor 
te zorgen dat alle jongeren in beeld zijn, vriendschappen hebben met jong en oud en worden geprikkeld om God te 
(blijven) zoeken.  
 
Samen met onze andere jongerenwerker en het kernteam geef je vorm aan het jongerenwerk, dus je geniet ervan om 
je leiderschap te delen. Je bent een echte aanpakker die kan enthousiasmeren en verbinden, je deinst er ook niet voor 
terug om initiatief te nemen en knopen door te hakken. Je vindt het heerlijk om voor een groep te staan en weet hoe 
je de Bijbel op een eerlijke en relevante manier over kunt brengen.  
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Bij de uitvoering van je taak mag je rekenen op de ondersteuning van oudsten, een collega met wie je samen afspraken 
kunt maken over de verdeling van het werk en een kernteam waarmee je samen het jongerenwerk vormgeeft. 
Salariëring is op basis de CAO van de PKN, schaal 8. In eerste instantie krijg je een contract voor een jaar met de 
intentie om te verlengen.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Wij vinden het belangrijk dat je lid wordt van Berea Noord en regelmatig op zondag aanwezig bent in de 
samenkomsten. Daarnaast is het belangrijk dat je er geen moeite mee hebt dat je regelmatig in de avonden en in het 
weekend werkt. 
 
Meer weten en solliciteren? 
Voor meer informatie en een volledig functieprofiel kan je contact opnemen met Berte Petri (berte@berea-
jongerenwerk.nl). Wil je solliciteren? Dan ontvangen we graag voor 10 november een filmpje waarin jij jezelf kort 
voorstelt en je sollicitatie motiveert. Stuur je filmpje en je CV naar vacature@berea-jongerenwerk.nl.  
Neem ook eens een kijkje op onze websites: www.berea-jongerenwerk.nl, www.berea-noord.nl, www.bereadematen.nl 


