TEKST VACATURE INSPIRATOR

6 april 2021

Vrijzinnig Lunteren is op zoek naar een
INSPIRATOR (V/M)
Vrijzinnig Lunteren is een open geloofsgemeenschap.
Ca. 85 leden en begunstigers vormen de vereniging, die in Het Witte Kerkje een warm onderdak vinden.
Verder is er een groep belangstellenden, die regelmatig aanhaakt bij vieringen en verschillende activiteiten.
www.vrijzinniglunteren.nl is de website om alle info over ons te vinden.
Het pastoraat binnen de vereniging wordt verzorgd door een pastor.
Met een aantal voorgangers is een warme band opgebouwd. Deze voorgangers gaan meerdere keren per jaar
in een viering voor. Voor de overige vieringen wordt geput uit een breed scala van voorgangers.
Vrijzinnig Lunteren heeft behoefte aan een inspirator. Iemand die het bestuur gevraagd en ongevraagd
van adviezen voorziet over de toekomst van de vereniging. In Lunteren, maar ook breder in de regio Ede.
De inspirator ondersteunt de activiteitencommissie bij het maken van een aansprekend programma.
De inspirator denkt mee met de PR van de vereniging. Bijvoorbeeld bij vragen als ‘Hoe gebruik je social
media?’ ‘Hoe benader je doelgroepen, zoals 50-minners of jongeren?’
De inspirator is bekend met ontwikkelingen op het religieuze en vrijzinnige erf in Lunteren, de regio en
Nederland, en algemeen op het gebied van religie, zingeving en spiritualiteit.
Zij / hij heeft een breed netwerk.
Kortom: de inspirator stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt Vrijzinnig Lunteren.
Heeft u interesse in deze functie?
Wij komen graag in contact met u om samen te onderzoeken of we bij elkaar passen.
Het aantal beschikbare uren stellen we in overleg vast en kan regelmatig fluctueren, maar zal niet meer dan 8
uur per week bedragen.
U kunt uw interesse kenbaar maken door
- een brief te sturen aan de secretaris van de vereniging:
mevrouw G.C. van Hoogdalem - den Heijer,
Rogakker 10,
6741 DR Lunteren
of
- een mail te sturen aan info@vrijzinniglunteren.nl
Uw reactie zien wij graag binnen vier weken na het verschijnen van deze advertentie tegemoet.
Wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep die de inspirator zoekt:
Mevrouw W. Zonneveld via telefoonnummer 06 4980 0565

