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:

EINDREDACTEUR THEMA GELOOF
tegen een vrijwilligersvergoeding
Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor het thema Geloof op MijnKerk.nl . Je bent één van
de dragende mensen achter MijnKerk.nl. Daarbij is een belangrijke rol om bloggers te begeleiden bij
het schrijven en plaatsen van weblogs. Je checkt de spelling en stijl van de bijdragen en zorgt ervoor
dat de blogs aansluiten bij het inhoudelijk profiel van MijnKerk.nl. Dat betekent dat onze teksten
eenvoudig zijn, dat we dicht bij de dagelijkse dingen blijven en verbinding leggen tussen populaire
cultuur en het evangelie: van onderwerpen uit RTL Boulevard tot een bijbelverhaal dat je raakt.
Daarnaast zijn we als MijnKerk.nl omarmend en open.
Ook zorg je (indien nodig) voor passend beeldmateriaal en ben jij ervoor verantwoordelijk dat de
blogs tijdig op MijnKerk.nl en social media gepost worden. En natuurlijk is er ruimte om zoveel als je
wilt ook zelf met blogs bij te dragen aan de community van MijnKerk.nl.

Wat wij vragen
We zoeken iemand met goede schrijfvaardigheden en oog voor beeldredactie, die er plezier in heeft
om mensen te coachen. Je kunt je vinden in de doelstelling en aanpak van MijnKerk.nl en wilt daar
met aansprekende blogs een bijdrage aan leveren. Je komt je afspraken na of geeft het op tijd
aan als dat even niet lukt. Het is handig als je eerst een tijdje als webredacteur hebt meegewerkt.

Wat we bieden
Als eindredacteur ben je onderdeel van een leuk team van web- en eindredacteuren. Eén of twee
keer per jaar zijn er inspirerende workshops waarbij je de anderen ontmoet. Er is een
vrijwilligersvergoeding van € 50 per maand beschikbaar. Tot slot bereik je met MijnKerk.nl veel
mensen, ook mooi voor op je CV.

Meer informatie en reageren
Als je meer informatie wilt of interesse hebt, kun je contact opnemen met de hoofdredacteur: Adrie
Stemmer-van Ravenswaaij. Je kunt haar mailen via a.stemmer@pkn.nl of bellen via 06 1212 5625.

