
 
De Haven is een kerk in de wijk Kanaleneiland, die vanuit de visie "Meer van Jezus op Kanaleneiland" 

aanwezig wil zijn in de wijk. Daarbij horen de kernwoorden Jezus - Samen - Contact. Bij De Haven staat 

Jezus centraal en zijn wij in alles gericht op hem. Als De Haven vormen we samen een gastvrije familie, die 

uit liefde contact legt met de wijk Kanaleneiland. We nemen tijd om samen te bidden, omdat we geloven 

dat gebed essentieel is om onze visie en missie op Kanaleneiland uit kunnen te leven.  

Sinds de start in 2012 is er echt een Havengemeenschap ontstaan. Mensen vertellen dat ze zich er thuis 

voelen en dat ze gezien worden. God is ons hierin de afgelopen jaren voorgegaan. We kunnen met vreugde 

vertellen over de vele momenten waarop we Gods genade door mensen hebben gezien. 

Na deze beginjaren, waarin er veel is geluisterd, gezocht en afgetast, bevindt De Haven zich nu in een 

volgende fase. We zien hoe De Haven mensen met God en elkaar verbindt. Ook is er een duidelijke koers. 

De Haven wil verder groeien naar volwassenheid in geloof, als gemeenschap en in de relaties met 

wijkbewoners en organisaties in de wijk. 

Voor de komende 4 jaar is De Haven op zoek naar een  

Pionier (v/m) 0,5 FTE 

Wie ben jij en wat verwachten we van je? 

Je loopt voorop in het navolgen van Jezus 

In De Haven staat Jezus centraal. In De Haven ontmoeten beginnende gelovigen, niet-gelovigen, anders-

gelovigen en lang-gelovigen elkaar. Door Jezus na te volgen ben jij een voorbeeld. Bijbel en gebed vormen 

hierin je basis en leidraad. Dit kun je in begrijpelijke taal uitleggen aan iedereen in De Haven. Zo verken en 

verdiep je het geloof, in het bijzonder dat van beginnende gelovigen. Daarnaast inspireer je anderen om 

hun geloof te delen en hun gaven in te zetten. 

Je inspireert mensen om Kanaleneiland in te gaan 

Vanuit de visie van De Haven “Meer van Jezus op Kanaleneiland” ga je ons voor de wijk in. Daar leg je 

contacten met mensen van diverse religieuze, culturele en sociale achtergrond. Dit alles doe je niet alleen: 

door dit te doen inspireer en motiveer jij Havenaren om ook de wijk in te gaan. Zo kan De Haven nog meer 

groeien in verbinding met de wijk. 

Je bent gastvrij, verwelkomend en zorgt voor verbinding tussen mensen 

Er komt een grote diversiteit aan mensen in De Haven. De Haven wil een plek zijn waar de drempel om 

binnen te komen laag is, waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt. We vinden het belangrijk 

dat je gastvrij en verwelkomend bent. Met je sensitieve en sterke communicatieve vaardigheden zie je elk 

mens zoals hij is en ben je in staat om met iedereen in gesprek te gaan, ongeacht de leeftijd, 

geloofsovertuiging of culturele achtergrond van de ander. 

 

 



Je bent sterk in pastoraat en je kunt mensen in nood bijstaan 

Kanaleneiland is een wijk met veel armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Grote gezinnen wonen in 

kleine flatgebouwen, of oudere mensen komen nauwelijks meer buiten de deur. Jij bent een mensenmens 

die oog heeft voor mensen in De Haven en wijkbewoners. Je kunt er, door je ervaring in het pastoraat, 

voor deze mensen zijn.  

Je bent daadkrachtig in een teamcultuur 

De Haven kenmerkt zich door een platte structuur en heeft een sterke teamcultuur. Door nieuwe mensen 

te vragen mee te helpen worden ze snel betrokken. De Haven kent verschillende samenkomsten op 

zondagmiddag: Koffiehuis, Havenmaaltijd, Havenvuur en Havenanker. Iedere samenkomst wordt 

georganiseerd en geleid door een eigen team. Jij doet mee in (een aantal) teams en bent één van de 

mensen die meedenkt en meehelpt. Tegelijkertijd durf jij ook een stap verder te zetten, het initiatief te 

nemen en kom jij, als het nodig is, in actie. Je bent nieuwsgierig, je kijkt verder dan bekende vormen en je 

staat ervoor open om hiermee te experimenteren. 

Je bent nieuwsgierig naar de wijk en je bent bereid om op Kanaleneiland te gaan wonen 

De Haven wil een kerk in de wijk Kanaleneiland zijn. Door actief te zijn in de wijk, je bezoekt bijvoorbeeld 

wijkevenementen of helpt een keer mee om blikjes van de straat op te ruimen, weet jij wat er speelt.  Je 

kunt hierop inspelen, zowel in praktisch als geestelijk opzicht. Omdat gezichten en aanspreekpunten van 

organisaties van betekenis zijn in deze wijk, is het belangrijk dat jij een gezicht van De Haven kunt zijn in 

de wijk. Wij vinden het daarom belangrijk dat je, net als de meeste Havenaren, op Kanaleneiland komt 

wonen. 

Je hebt een hbo-opleiding theologie afgerond. Universitaire opleiding? Lees toelichting 

We vinden het belangrijk dat je voldoende kennis en praktische vaardigheden bezit voor het werk in De 

Haven. We zoeken daarom iemand met een afgeronde Hbo-opleiding theologie. Het betreft een functie in 

schaal 9 conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de kerkelijk medewerkers van de PKN. Als je 

theologie op universitair niveau afgerond hebt, kun je solliciteren als je geen predikant bent.  

Je bent bereid de pioniersprocedure te doorlopen om doop en avondmaal te mogen bedienen 

Lees hier meer over in het document: ‘Doop en Avondmaal door Pioniers’. Onze pioniersbegeleider zal je 

hierin begeleiden. 

Aanvullende informatie 

- Je treedt in dienst bij de Protestantse Gemeente Utrecht voor 0,5 FTE voor een periode van 4 jaar 

- Het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 

kerkelijk medewerkers van de PKN (schaal 9) 

- Dit profiel met extra toelichting en het projectplan 2018-2022 kun je terugvinden op de website 

www.dehaven-kanaleneiland.nl 

- Als je de Haven echt wilt leren kennen, breng dan eens op zondagmiddag een bezoek aan De 

Haven 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNBV0U=&inline=0
http://www.dehaven-kanaleneiland.nl/


Sollicitatie 

Is je interesse gewekt? Je reactie met motivatie en CV kun je uiterlijk 18 mei 2018 mailen naar 

sollicitatie@dehaven-kanaleneiland.nl . 

Verdere vragen? Bel voor inlichtingen naar Chaim Zonnenberg (06-51914406) of Jolien van Braak (06-

23048460, niet bereikbaar van 1 t/m 7 mei) of mail naar bovengenoemd adres. 

 

De Haven is een pioniersplek en onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht. De Haven wordt 

begeleid door PKN Missionair Werk en de IZB. 
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