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. Vanuit onze visie zijn we op zoek naar meerdere:

LOKALE OF REGIONALE HUBLEIDERS
tegen een vrijwilligersvergoeding

Vanuit MijnKerk.nl willen we, naast wat we online doen, stimuleren dat mensen elkaar ook ‘in het
echt’ kunnen spreken. We dromen ervan dat door heel Nederland groepjes mensen elkaar een paar
keer per jaar ontmoeten. Die groepjes noemen we ‘hubs’. We hopen dat betrokkenen bij MijnKerk.nl
door de hubs elkaar beter leren kennen, dat er vriendschappen ontstaan en dat mensen iets voor
elkaar betekenen, onder andere door samen nieuwe dingen te ontdekken rond het christelijk geloof.
Als hubleider krijg je veel ruimte, allerlei vormen zijn denkbaar: kookworkshops, wandelingen, samen
koffie drinken bij de Hema, gezamenlijk muziek luisteren of bijvoorbeeld een boek bespreken. Elke
hub richt zich op een bepaald dorp, op een stad of een regio en heeft z’n eigen manier van doen. Als
hubleider neem je het voortouw om dingen te organiseren en ben je de spin in het web van jouw
hub. Natuurlijk kun je ook anderen betrekken bij de vormgeving van de hub, doe het gerust als team.

Wat we vragen
We zoeken mensen met een missionair verlangen, die makkelijk contact maken en kleinschalige
ontmoetingen kunnen organiseren. We verwachten dat je minimaal drie keer per jaar een
ontmoeting organiseert en tussendoor bescheiden stimuleert dat betrokkenen contact met elkaar
hebben, bijvoorbeeld via een Facebookgroep. Daarbij lukt het je om ontspannen verbindingen te
leggen tussen het christelijk geloof en het leven van elke dag. Natuurlijk ben je volop actief op sociale
media en je kunt je vinden in de doelstelling en aanpak van MijnKerk.nl.

Wat we bieden
Het belangrijkste dat we je bieden, is de kans om een missionair verlangen praktisch te maken.
Daarbij kun je iets betekenen voor mensen die je anders wellicht nooit zou ontmoeten.

Als blijk van waardering voor je bijdrage en afhankelijk van de intensiteit waarmee je dit oppakt is er
een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 50 per maand beschikbaar. Ook krijg je de nodige
praktische ondersteuning: we helpen bij het bekendmaken van je activiteiten en stellen MijnKerk.nlkaarsjes en andere middelen beschikbaar.
Voor vragen en advies kun je altijd terecht bij de internetpredikant, Fred Omvlee. Elk jaar is er een
inspirerende meeting waarbij je de andere hubleiders ontmoet. Ook is er minimaal één keer per jaar
een internetpredikant van MijnKerk.nl beschikbaar om een bijdrage te leveren aan een activiteit voor
jouw hub.

Meer informatie en reageren
Als je meer informatie wilt of interesse hebt, kun je contact opnemen met de internetpredikant van
MijnKerk.nl. Je kunt hem mailen via fred@mijnkerk.nl of bellen met 06 1213 2179. Voor je van start
gaat als hubleider, is er een verkennend gesprek waarbij we ook graag horen welke activiteiten je
wilt organiseren en op welke mensen je je wilt richten. Bij Fred Omvlee kun je ook het pioniersplan
van MijnKerk.nl opvragen, dat is handig om te weten waar MijnKerk.nl voor gaat.

