Vacature Bestuurslid Communicatie & Voorlichting
Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKvkerken uit de provincies Groningen en Fryslân rond mission-projecten in Zuid-Afrika. In
Zuid-Afrika ondersteunt Zuid-Afrika Mission meer dan 10 partners (kerkverbanden en
christelijke organisaties) die het geloof delen, in woorden én daden.
Werken aan betrokkenheid
Als bestuur van Zuid-Afrika Mission zijn we - namens de samenwerkende kerken verantwoordelijk voor een adequate ondersteuning van de mission-partners in Zuid-Afrika.
Het versterken van betrokkenheid van de Nederlandse kerken bij het mission-werk in ZuidAfrika hebben we ondergebracht onze regionale voorlichtingscommissie (RVC). Deze
commissie bestaat uit vijf classisvertegenwoordigers, een adviseur namens Verre Naasten en
het bestuurslid met de portefeuille Communicatie & Voorlichting.
Schakel bestuur en voorlichtingscommissie
Het bestuurslid Communicatie & Voorlichting vormt de schakel tussen het bestuur en de
voorlichtingscommissie en ziet telkens mogelijkheden om te werken aan betrokkenheid.
Hij/zij woont zowel onze bestuursvergaderingen, als de RVC-vergaderingen bij en verricht de
daarbij behorende werkzaamheden. Ons huidige bestuurslid Communicatie & Voorlichting is
in 2019 aan de beurt is om af te treden. Voor een goede overdracht zijn we nu alvast op zoek
naar een nieuw bestuurslid die de portefeuille Communicatie & Voorlichting vanaf 2019
onder zijn/haar hoede wil nemen.
Wie zoeken we?
Voor de invulling van de bestuursfunctie Communicatie & Voorlichting komen we graag in
contact met iemand die:
•

Ambassadeur wil zijn voor het mission-werk in Zuid-Afrika;

•

Kennis en ervaring heeft op het gebied van communicatie;

•

Affiniteit heeft met mission-werk in het buitenland;

•

Gevoel heeft voor interculturele communicatie, en kennis heeft van de Engelse taal;

•

Als verbindende schakel kan functioneren tussen bestuur en regionale
voorlichtingscommissie (RVC), en mensen enthousiast weet te krijgen en te houden;

•

In staat is om, samen met de RVC, doelen te stellen voor communicatie en voorlichting,
en deze om te zetten een (meer)jarenplanning, als richtlijn voor activiteiten van de RVC;

•

Kan plannen, delegeren en in staat is om beslissingen te nemen;

•

Kan coachen, communicatief vaardig is en positief kan bijsturen;

•

Lid is van een GKv-gemeente in Groningen of Fryslân;

•

Bereid is om af en toe een werkreis naar Zuid-Afrika te maken.

Deze bestuursfunctie is op vrijwillige basis. Alle onkosten worden vergoed.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature of afstemming over jouw mogelijkheden voor de
invulling, kun je terecht bij Jacob Halma, voorzitter bestuur Zuid-Afrika Mission | Verre
Naasten, jacob.halma@chello.nl, (0512) 366 722 en Renger Doornbos, aftredend bestuurslid
Communicatie & Voorlichting, krdoornbos@gmail.com, (0595) 442 882 / (06) 106 04 505.
Reageren? Graag!
We kijken uit naar je motivatiebrief, plus een korte CV. Mail het vóór 15 augustus naar: Bea
van Dijk, secretaris Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, secretaris@zuidafrikamission.nl.

