
 

 
 
Assen Zoekt medewerkers 
 
 
Zoeken, dat doen we graag.  
Nu zoeken we misschien wel jou! 
Jou, als staflid van een team in beweging, samenwerkend  
aan onze missie: bloei zoeken voor de stad Assen!  
Als staflid met één of meer van de volgende aandachtsvelden: 
 
Jeugdwerk – 8 uur 
In het jeugdwerk trek je op met een grote groep jeugd (0-21jaar). Je werkt samen met de verschillende 
teams en helpt visie te ontwikkelen en daaraan vast te houden. Met de jonge groepen mag je stappen 
gaan zetten in het invoeren en door ontwikkelen van een doorgaande lijn. We hebben kort goede 
ervaring opgedaan met de ‘Godly Play’. Het is dus goed mogelijk dat je ons hierin verder gaat helpen.  
 
Intercultureel werk – 8 uur 
We trekken op met deelnemers uit verschillende culturen. Voor dit werk willen we graag dat je uit een 
andere cultuur komt dan de Nederlandse. Je legt relaties met asielzoekers en statushouders om 
leiderschap te versterken, talenten in te zetten, cursussen te geven en huisgroepen op te starten. Op 
die manier breng je culturen samen en vieren we de culturele veelkleurigheid.  
 
Coördinatie Alpha-cursus (4 uur) 
De Alpha-cursus is onmisbaar binnen (en buiten) Assen Zoekt. Initiëren en (uit)dragen van deze cursus 
wordt door jou gedaan.  
 
Onderdeel van een team 
Je bent onderdeel van een team van drie stafwerkers. Dat betekent dat ieder vanuit zijn kracht en talent 
verantwoordelijk is voor zijn/haar specifieke aandachtsveld. Tegelijk zijn we als staf breed inzetbaar en 
dragen als team het werk. Samen dragen vindt ook plaats in het kernteam van vrijwilligers. 
We zouden het fijn vinden als je als stafwerker een paar keer per jaar kan spreken tijdens de zondagse 
ontmoeting. Voor alle bovengenoemde werkzaamheden is passie voor Jezus en zijn missie een must. 
Daarnaast is theologische kennis en een passende opleiding van belang. 
Tenslotte, om écht deel te kunnen zijn van de gemeenschap, is wonen in Assen wel belangrijk. 
 
Zou jij willen meewerken?  
Wil je meewerken met één of met een combinatie van deze werkzaamheden?  
Voor deze werkzaamheden krijg je betaald volgens de salarisschaal van kerkelijk werkers. 
Wat we je ook alvast kunnen beloven is dat het ronduit boeiend is om deel te nemen aan wat er gebeurt 
binnen & buiten Assen Zoekt… 
 
Deze advertentie hebben we kort proberen te houden. 
Wil je meer informatie, bel of mail dan met Gert (0617098978 – gert@assenzoekt.nl). 
Sollicitaties (motivatie & cv) graag naar bestuur@assenzoekt.nl voor 10 maart 2022. 

Assen Zoekt is een mooie groep mensen die 
onderweg zijn. Onderweg om meer te 

ontdekken van wie God is, wie we voor elkaar 
kunnen zijn en wat we voor onze omgeving 
kunnen betekenen. Zoekend naar aansluiting 
bij de zoektocht van mensen om ons heen, 

zijn we een groep mensen geworden van heel 
diverse achtergrond. Samen zoeken naar wat 
God zegt en wat je daarmee kan doen. Dat 

doen we in kleine groepen vanuit onze huizen 
en met een grotere groep samen in de Open 
Hof, een kerkgebouw in de wijk Vredeveld. 


