
De herderlijke zorg voor gemeenteleden is een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk in Jozua. 
Onze visie is dat we naar elkaar om zien en zorg dragen voor elkaar. Recent is er een nieuw 
conceptbeleidsplan herderlijke zorg opgesteld waarin de visie op en de uitvoering van de herderlijke 
zorg opnieuw is gedefinieerd.  

We zoeken een enthousiaste en daadkrachtige persoon die dit conceptbeleidsplan verder ontwikkelt 
en dit vervolgens binnen Jozua gaat implementeren en hebben daarom een vacature voor een 

Gemeenteleider Herderlijke Zorg (M/V) 
16-20 uur per week. De aanstelling is voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen bij voorkeur op dinsdag en donderdag 

De gemeenteleider herderlijke zorg maakt deel uit van de dagelijkse leiding van Jozua, die verder 
bestaat uit het voorgangersechtpaar en de operationeel gemeenteleider. Als gemeenteleider heb je 
een aansturende rol én ben je betrokken bij de uitvoering. Je legt verantwoording af aan de Raad van 
Opzieners.  
De belangrijkste opdracht voor de gemeenteleider herderlijke zorg is de verdere ontwikkeling en 
implementatie van een nieuw beleidsplan herderlijke zorg. Daarnaast heb je de volgende taken: 

- Je draagt bij aan het formuleren van de mogelijkheden en beperkingen van herderlijke zorg
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van visie inzake herderlijke zorg voor kinderen, tieners en

jongeren
- Je ontwikkelt een sociale kaart van christelijke hulpverleners die aansluiten bij de visie van

Jozua
- Je draagt bij aan het formuleren van visie op ethische vraagstukken
- Je organiseert, faciliteert of verzorgt zelf inhoudelijke training en toerusting voor (nieuw te

vormen) pastorale teams

Jouw profiel: 

- Je hebt ervaring met leidinggeven aan vrijwilligers. Je kunt mensen enthousiasmeren en
verbinden. Je bent een natuurlijke netwerker, organisator en bouwer.

- Je hebt aantoonbare ervaring binnen christelijke hulpverlening of gemeentewerk.
- Je bent sterk in organiseren en het aansturen van mensen. Je hebt overtuigingskracht, weet

draagvlak te creëren en hebt vernieuwende ideeën.
- Je hebt visie op herderlijke zorg binnen gemeentelijk verband.
- Kennis van de christelijke sociale kaart is een pré
- Je hebt hart voor mensen in probleemsituaties
- Je leeft en werkt vanuit je geloof en persoonlijke relatie met Jezus Christus. Je bent als

volwassene gedoopt.



- Je bent betrokken lid van Evangelische Gemeente Jozua (of bereid dit te worden)
- Je hebt minimaal een Hbo-opleiding richting theologie en/of pastoraat (counseling)

Jozua biedt je een verantwoordelijke, uitdagende en afwisselende functie binnen een enthousiast en 
betrokken team. Binnen de functie is er veel ruimte voor jouw initiatieven en ideeën. Je salaris 
berekenen we conform de CAO Sociaal Werk, passend bij de functie en je ervaring.  

Jozua is een evangelische gemeente die zich richt op Dordrecht en omgeving. De (ongeveer 800) 
leden en bezoekers van de gemeente komen uit Dordrecht, maar ook uit de directe omgeving van de 
stad. Meer informatie over onze gemeente vind je op onze website www.jozua.nl 

Solliciteren? 

Spreekt deze functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag 
tegemoet. Overtuig ons in je cv en motivatiebrief van jouw geschiktheid voor deze functie. Daarbij 
lezen we graag ook over je motivatie om vanuit je geloof bij Jozua aan de slag te gaan. 
Je kunt je sollicitatie met motivatie en cv tot uiterlijk 3 februari 2021 richten aan Timon Kitsz en 
mailen naar info@jozua.nl. Heb je vragen over de functie of procedure, neem dan contact op met 
Jurrian van der Straaten via jurrian.vanderstraaten@jozua.nl 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 9 februari.
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