
Vacature Leer-
werktrajecter (m/v) 
 

Pioniersplek en buurtkerk Hebron in de Spaarndammerbuurt van Amsterdam zoekt per 1 

September 2020 een leer-werktrajecter voor een periode van twee jaar. De aanstelling is 

voor 18 uur per week.  

Profiel 

Een leer-werktraject is bedoeld voor wie aan het einde van de HBO/WO opleiding Theologie 

staat of deze heeft afgerond. De kennis van deze opleiding wil je graag inzetten voor het 

werken bij een pioniersplek/gemeentestichting. Je wilt aan de slag gaan als beginnend 

professional.  

We zoeken iemand die hart heeft voor mensen en een hart heeft voor God. Je bent creatief 

en open. En je hebt hart voor pionieren: je wilt zoeken naar nieuwe vormen, taal en inhoud 

van christelijk geloof die past bij de context van de pioniersplek.  

Je houdt ervan om mensen aan te moedigen hun talenten in te zetten op hun eigen manier, 

zoals je ook je eigen talenten inzet op de manier die bij je past. Je staat daarbij naast 

mensen, niet boven ze. 

Je kunt leiding nemen en bent leergierig. Je houdt van aanpakken, maar kunt als theoloog 

ook reflecteren op het wat en waarom van wat je doet. En je bent flexibel als dingen anders 

gaan dan gepland. 

We verwachten van je dat je in Amsterdam woont of bereid bent daar te gaan wonen voor 

de duur van dit traject. Om dit mogelijk te maken is er tijdelijke woonruimte te huur bij de 

pioniersplek voor de duur van het Leer -werktraject. 

Over Hebron 

Hebron Amsterdam verlangt naar de bloei van de Spaarndammerbuurt en laat zich daarbij 

inspireren door de weg van Jezus Christus. Al tientallen jaren is Hebron een presentieplek in 

de buurt. En in de afgelopen jaren heeft die presentieplek meer vaste vorm gekregen. Dat is 

zichtbaar in 1) de ontwikkeling van een echte buurtkerk geloofsgemeenschap (80%-90% van 

de betrokkenen woont in de buurt), 2) een leefgemeenschap in de woningen boven Hebron, 

3) een groot netwerk van buurtbewoners die via buurthulpwest betrokken zijn bij onderlinge 

bijstand aan buurtbewoners. 

Het grootste deel van betrokkenen is in de afgelopen jaren in aanraking gekomen met de 

kerk of met christelijk geloof. Buurtkerk Hebron is een nieuwe geloofsgemeenschap waar we 

ons creatief laten uitdagen om nieuwe vormen en taal te vinden voor het christelijk geloof. 

Ook ligt er een sterke nadruk op de onderlinge gemeenschap en is er grote betrokkenheid op 

elkaar. Daarbij zijn er geen heldere ‘randen’ van deze gemeenschap.  

Hebron Amsterdam organiseert maaltijden, inloopochtenden, gespreksavonden, vieringen, 

filmavonden en cursussen. Op ons YouTubekanaal (/hebronamsterdam) vind je verdere 

introductie en kun je een beeld krijgen van deze pioniersplek.  



Taken 

De kern van het leer-werktraject is het opdoen van goede leerervaring. De taken die je gaat 

doen bij Hebron Amsterdam zullen jou deze leerervaring geven. Wat ons betreft gaat dat om 

de volgende kerntaken: 

- Het aangaan van duurzame contacten met buurtbewoners, mede gericht op 

wederzijds gesprek over zingeving, zoeken en geloof 

- Het ontwikkelen van nieuwe pioniersactiviteiten gericht op de ontwikkeling van 

nieuwe vormen van christelijke presentie 

- Deelnemen aan het kernteam (leiderschapsteam) van Buurtkerk Hebron 

- Geven van cursussen gericht op nieuwkomers in het christelijk geloof. 

- Voorgaan in vieringen van Hebron 

- Praktische hulp waar nodig 

- Het inruimen van persoonlijke (theologische) reflectie en spirituele vorming. 

Naast deze kerntaken zijn er diverse andere ervaringen op te doen in het werk bij Hebron. 

We verkennen graag samen met jou je leerdoelen en welke ervaringen of taken wij kunnen 

bieden om aan deze doelen te werken. 

We bieden jou: 

- Een inspirerende tijd bij een jonge kerk met pioniersgeest en veel contacten in een 

Amsterdamse volkswijk 

- Veel ruimte voor je eigen inbreng en creativiteit 

- Een warme gemeenschap en een hecht team van betrokkenen 

- Een mooie kans om ervaring op te doen als pionier of missionair voorganger 

- Coaching en begeleiding in je leerproces 

- Een huurwoning op een centrale plek in Amsterdam 

- Een vergoeding van 400,- per maand 

Traject 

Een leer-werktraject duurt 2 jaar. Het bestaat uit drie fasen. 

In de eerste fase staat kennismaking en observatie centraal. Je draait actief mee, maar 

draagt nog weinig verantwoordelijkheid. Je frisse blik en nieuwe inzichten zijn waardevol 

voor Hebron. Je probeert dat vruchtbaar te maken voor de gemeenschap. En je maakt kennis 

met buurtbewoners en betrokkenen van Hebron terwijl je je plek vindt in Amsterdam. Ook 

stel je samen met je begeleider je leerdoelen op en bedenk je hoe je daaraan wilt gaan 

werken. In de tweede fase neem je mede-verantwoordelijkheid voor enkele activiteiten, ga 

je voor in vieringen en bouw je verder aan de duurzame relaties in de wijk. In derde fase 

draag je eindverantwoordelijkheid over delen van Hebron en werk je zelfstanding aan de 

vorming van nieuwe activiteiten. Start is 1 September 2020.  

Reageren en informatie 

Reageren voor 15 juni 2020 door je CV en Motivatiebrief te mailen naar 

Kernteam@hebron.amsterdam. 

Neem voor meer informatie contact op met Pionier en Buurtdominee Jurjen de Bruijne 

(jurjen@hebron.amsterdam  / 06-39367755). 

mailto:jurjen@hebron.amsterdam

