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Goed nieuws voor de stad 

Vacature Stadsgebed 

Secretaris Kernteam 
Vrijwilligersfunctie voor circa 2 uur per week 

 

Stadsgebed is een breed en krachtig interkerkelijk gebedsnetwerk in Dordrecht. Zij stimuleert gebed 

voor de stad en initieert verschillende gebedsmomenten door het kalenderjaar heen. Stadsgebed is 

één van de kernteams van de stichting Missie Dordt. 

 

Stadsgebed organiseert de jaarlijkse Week van Gebed (m.m.v. Missie Nederland), de Nacht van 

Gebed (m.m.v. Open Doors) en de Kroonbede (i.s.m. het Platform Dordtse Kerken). Daarnaast zijn er 

de maandelijkse bijeenkomsten Luisterend Bidden en het initiatief Straten van Gebed. Het kernteam 

onderhoudt contacten met schoolgebedsgroepen en andere gebedsinitiatieven en stimuleert de 

vorming en toerusting, bijvoorbeeld middels de cursussen Luisterend Bidden of de Prayercourse.  

 

Kernteam 

Het kernteam is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de activiteiten van Stadsgebed 

en werkt daarbij samen met gebedscoördinatoren van kerken en andere gebedsinitiatieven. Aan 

de verschillende activiteiten wordt uitvoering gegeven door subcommissies.  

 

Vacature 

Ter versterking van Stadsgebed zoeken we een secretaris, die samen met de andere leden van het 

kernteam het initiatief aanstuurt. Dit betreft een vrijwilligersfunctie voor circa 2 uur per week.  

 

Profiel 

✓ Je bent belijdend Christen en lid van een kerk of geloofsgemeenschap in Dordrecht  

✓ Je onderschrijft de doelstelling van Stadsgebed en Missie Dordt  

✓ Je bent circa 2 uur per week beschikbaar als vrijwilliger 

✓ Je hebt passie voor interkerkelijk gebed  

✓ Je bent een verbinder en zoekt naar mogelijkheden om gebedswerk vorm te geven 

✓ Je hebt secretariële vaardigheden  
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Taken 

✓ Je ondersteunt Stadsgebed in de algehele coördinatie van het initiatief en neemt als zodanig 

deel aan de vergaderingen van het kernteam 

✓ Je bent specifiek verantwoordelijk voor het secretariaat, waaronder: 

o Mailbeheer (contact met o.a. kerken, subcommissies, initiatieven) 

o Verslaglegging (van o.a. vergaderingen en bijeenkomsten) 

o Uitwerken van programma’s, uitnodigingen, persberichten 

o Bijhouden van overzichten (o.a. van contacten) 

o Verwerken, selecteren en ordenen van informatie 

o Mede-organiseren van gebedsmomenten 

 

Reageren 

Wil je meer informatie over het kernteam Stadsgebed en deze vrijwilligersvacature? Schroom niet 

om contact op te nemen met: 

 

Gerdien van Nienes 

Coördinator Stadsgebed 

Mobiel: 06 – 22 96 52 29 

Email: gerdienvannienes@gmail.com 

 

 

Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei,  

want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 

Jeremia 29:7 (NBV) 

 

 

 


