
 
 

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 

- Je inspireert mensen om Kanaleneiland in te gaan 

- Je bent gastvrij, verwelkomend en zorgt voor verbinding tussen mensen 

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

- Je bent daadkrachtig in een teamcultuur 

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

- Je hebt een hbo-opleiding theologie afgerond. Universitaire opleiding? Lees profiel op de website 

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

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 

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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