Vacature bij Licht!

Licht! is op zoek naar enthousiaste volgeling van Jezus die makkelijk relaties legt met nietgelovigen en graag pioniert.
Wie zijn wij?
Licht! is een gemeenschap van volgelingen van Jezus in het Brabantse Breda en wil door de Liefde
van God bouwen aan Interculturele Communities waar mensen Heelheid en Hoop ervaren en ook
anderen Thuis bij God brengen.
Wij bestaan uit verschillende kleine communities, met verschillende culturele achtergronden.
Wij proberen als een familie te leven die samen Jezus volgt en Hem zichtbaar maakt in onze wijken
op allerlei manieren. In 2012 is een klein gedeelte van het huidige team gaan wonen in de wijk ‘de
Heuvel’ waar vanuit Licht! is ontstaan.
Breda telt ongeveer 1% actief christelijk leven, er is dus nog genoeg uitdaging om het evangelie te
verspreiden onder verschillende bevolkingsgroepen en wijken waar geen kerken aanwezig zijn.
Jij bent de persoon die wij zoeken als jij:
... een levendige relatie hebt met God door Jezus’ dood en opstanding.
… een passie hebt voor Jezus en Zijn missie
… visie voor kerkplanting hebt
… met beiden benen in de samenleving staat
… makkelijk contact legt en relaties aangaat met mensen die niet geloven
… in een team kan functioneren
… je goed om kunt gaan met diversiteit
… nieuwe gelovigen kan leren hoe het Evangelie te kunnen leven en delen
… in staat bent samen Gods weg te onderscheiden voor Licht!
… bij voorkeur echtpaar/gezin bent
Wat zien we als kerntaken?
… relaties opbouwen met wijkbewoners
… actief zijn in verschillende vormen van evangelisatie
… beginnende gelovigen enthousiasmeren in het delen van het evangelie
… mee visie vormen voor Licht! met het leiderschapsteam
Wat wij van jou verwachten?
… dat je in Breda komt wonen
… dat je zelf werk zoekt in Breda dat kan parttime zijn met/of een achterban opbouwt die
gedeeltelijk voorziet in financiën, daar kan in mee gedacht worden
… niet dat je volmaakt bent in bovenstaande kenmerken, maar iemand die in dit alles aan het leren is
en wil blijven leren.
Voel jij je aangesproken om mee te bouwen aan Gods koninkrijk in Breda?
Stuur dan een mail of bel:
Bert van Maaswaal
Mail: gtvmaaswaal@gmail.com Tel: 06 41 79 77 63 / 06 27 57 21 24
Of
Jacob van den Bogerd
Mail: thebogerdfamily@gmail.com Tel: 06 48 64 87 35
Groeten van Licht! Breda

