
Almere
Poort

GEZOCHT

MISSIONAIR WERKERS EN STAGIAIRES

De Schaapspoort is een christelijke gemeenschap voor iedereen. We werken met mensen van alle culturen, religies en
leeftijden in Almere Poort. Een stadsdeel waarvan de helft van de inwoners van niet Nederlandse afkomst is. Dit brengt
rijkdom en uitdagingen. We werken relatiegericht, wat inhoud dat relaties boven de activiteit gaan. We willen mensen
toegang bieden tot een plek waar ze rust, vreugde, liefde en trouw mogen ervaren.  Een warm welkom en de wijd open
armen van de Heere Jezus staan in ons werken centraal, in de hoop dat mensen Jezus leren kennen en naar zijn
bedoelingen leren leven. Maar....

StagiairesMissionair werkers
·  SPH richting welzijn en samenleving
·  SCW Sociaal Cultureel Werk
·  GPW Pastoraal werk / Theologie
   Ook korte stages zijn mogelijk.

We zijn op zoek naar mensen die willen investeren in de
missie of willen ontdekken of missionair werk iets voor hen
is. Het gaat om minimaal één dagdeel in de week voor
minimaal één seizoen (2020/2021)

Wie zijn wij?

Soraya die zich vaak alleen voelt en elke week een praatje komt maken in de kantine van een middelbare school.
Achmed die zich tijdens een les levensbeschouwing afvraagt of je als moslim de Bijbel mag lezen. 
Linde die aanbelt wanneer de Kinder Bijbel Kookclub is want dan kan ze de sportclub afzeggen.
Agnes die in tranen vertelt dat zonder ons voedselproject haar kinderen vanavond geen eten hadden gehad.
Hoeda die aan het ontbijt op de kleine groep vertelt dat ze voor het eerst over Jezus heeft gehoord.
Reza die op de Wegwijs in de Bijbel cursus aangeeft Jezus te willen volgen en gedoopt te willen worden.
Bas (6jr.) die als we hem met zijn vader tegenkomen vertelt, dat zijn vader niet in Jezus geloof, maar hij na onze
les op de basisschool nu wel.

We zoeken mensen die tijd willen vrij maken om als medewerker of stagiair Jezus zichtbaar te maken aan:
 

 

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van wie zij
niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet
gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten diegenen, die vrede verkondigen, diegenen,
die het goede verkondigen!  Afzender Paulus
 
Spreekt dit jou wel aan, zet dit je tot nadenken? Wie weet is het zendingsveld in Almere Poort de plek waar God
jou wil hebben. We maken graag eens nader kennis met elkaar. Voor vragen, een afspraak of info neem contact op
met: Mark Zeldenrust - T: 0629553901 - E: mark@dewegwijzer-almere.nl - I: www.deschaapspoortalmere.nl
De Schaapspoort is onderdeel van Christelijke Gemeente de Wegwijzer in Almere
 


