Internetkerk MijnKerk.nl verbindt mensen met elkaar om te ontdekken welke hoop, inspiratie en
verbondenheid er ligt in een leven met God. Deze innovatieve pioniersplek is verbonden aan de
Protestantse Kerk. We experimenteren met vernieuwende vormen van kerkzijn en zijn gericht op
mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.
De basis van de internetkerk bestaat uit een interactieve website, die volop in verbinding staat met
sociale media als Twitter en Facebook. Ter ondersteuning van het team zijn we op zoek naar een:

INTERNETPREDIKANTE M/V
tegen een vrijwilligersvergoeding
Als internetpredikante lever je bijdragen aan MijnKerk.nl, vooral in de vorm van korte videopreken
en weblogs. Daarnaast neemt je wel eens deel aan online gesprekken en enkele offline activiteiten.
Als MijnKerk.nl richten we ons op mensen die door Motivaction zijn omschreven als ‘moderne
burgerij’. Je bijdragen sluiten aan bij het inhoudelijk profiel van MijnKerk.nl. Dat betekent dat je
eenvoudig communiceert, dicht bij de dagelijkse dingen blijft en dat je verbindingen weet te leggen
tussen populaire cultuuruitingen en het evangelie: van onderwerpen uit RTL Boulevard tot het
overlijden van je huisdier. Qua houding ben je omarmend en open.

Wat we vragen
We zoeken iemand met een theologische opleiding (HBO kan ook) die deze rol zelfstandig wil
invullen vanuit een sterk missionair verlangen. Vanwege de teamsamenstelling gaat de voorkeur uit
naar een vrouw. Daarnaast zijn we op zoek naar de volgende eigenschappen en competenties:







Enthousiaste, representatieve uitstraling en bijzonder goede spreekvaardigheden
Behoorlijke schrijfvaardigheden voor het schrijven van weblogs
Sterk in cultuuranalyse en de doorvertaling naar eenvoudige, korte boodschappen
Eerder betrokken bij missionaire activiteiten
Bovengemiddeld actief op internet en sociale media
In overleg beschikbaar om zowel tijdens als buiten kantoortijden soms bijdragen te leveren

Wat we bieden
Als internetpredikante kun je je missionaire verlangen vormgeven via een bijzonder innovatief en
professioneel platform. Je wordt een van de bekende gezichten van MijnKerk.nl en krijgt
professionele ondersteuning bij de realisatie van de videopreken, er is een professionele filmer.
Daarbij word je uitgedaagd op het scherpst van de snede na te denken over de betekenis van het
evangelie en kerkzijn in onze samenleving.
We bieden je een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 125 per maand. Als internetpredikante
ben je deel van een gezellig en gedreven team, met wie je kunt sparren en plezier kunt hebben.

Meer informatie
Als je meer informatie wilt, kun je contact opnemen met de internetdominee van MijnKerk.nl, dat is
Fred Omvlee. Je kunt hem mailen via fred@mijnkerk.nl en bellen via 06 1213 2179.

Reageren
Als je interesse hebt, stuur dan een CV en een (eenvoudig) opgenomen videopreek van 3 minuten
naar fred@mijnkerk.nl. Na 10 juli gaan we verder in gesprek met geschikte kandidaten, we kunnen
daarbij uiteraard rekening houden met vakanties.

