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Algemeen 
Functie: Gemeentebouwer m/v 
Locatie: CityLight Alkmaar, Helderseweg 32, Alkmaar 
Datum: Per direct 
Over CityLight: De missie van CityLight is om mensen te bereiken met het Evangelie en hen te helpen om 

discipelen van Jezus Christus te zijn. We zijn erop gericht  mensen te leiden tot verlossing 
door Jezus, hen in te voegen in Gods gemeente en gezin, hen te brengen tot geestelijke 
volwassenheid en hen toe te rusten tot bediening in de gemeente en in de wereld in de 
kracht van de Heilige Geest. Dit proces noemen we het ‘levensgroeiproces’.  
 
We vinden het belangrijk dat mensen in hun geloof en bediening kunnen groeien in een 
cultuur waarin: Jezus centraal staat in al onze activiteiten; we een open huis zijn waar liefde 
woont en ieder er mag zijn; we geestelijk vader- en moederschap stimuleren; we gericht zijn 
op vermenigvuldiging en ontwikkeling van onze gaven; en er een goede balans is tussen 
woord, geest en daad. 
 
De gemeente heeft zo’n 300 leden en bestaat meer dan 50 jaar. We zijn een gemeente voor 
een grotere regio rond Alkmaar en voelen een roeping de krachten te bundelen met andere 
gemeenten om mee te bouwen aan wat God doet in Alkmaar en omstreken. De gemeente 
is een diverse gemeenschap waar alle leeftijdsgroepen en diverse culturen 
vertegenwoordigd zijn. Het leidersteam hanteert een model van meervoudig leiderschap.  

 
De functie 
Doel en 
positionering 
van de functie 

Voor de verdere opbouw en ontwikkeling van de afdelingen van CityLight rond onze missie 
zijn wij per direct op zoek naar een ‘Gemeentebouwer’. Hij/zij overziet de dwarsverbanden 
tussen de afdelingen, bedieningen en initiatieven en zorgt voor verbinding tussen deze 
verschillende bouwstenen van het levensgroeiproces. Het betreft een coördinerende en 
verbindende rol. Daarnaast heeft de Gemeentebouwer een coachende en toerustende rol 
naar de leiders van de verschillende afdelingen en bedieningen.  
Als onderdeel van deze rol ondersteunt de Gemeentebouwer structureel het onderwijs- en 
kringenwerk en helpt hij het pastorale team verder vormgeven. Daarnaast spreekt hij/zij op 
regelmatige basis in de gemeente. De Gemeentebouwer voert zijn/haar taken uit in overleg 
met en onder aansturing van het leidersteam. Hij/zij maakt onderdeel uit van het bredere 
team van kernleiders in de gemeente.  

Verantwoorde-
lijkheden en 
taken 

De Gemeentebouwer heeft de volgende verantwoordelijkheden en zorgt dat de 
onderstaande taken worden uitgevoerd. 
  
Coördinator levensgroeiproces 
Overziet het totale levensgroeiproces en verbindt op een logische manier de activiteiten van 
de betrokken afdelingen en bedieningen (welkom en instroom, Alpha cursussen, kringen, 
onderwijs, pastoraat) en zorgt voor de juiste ondersteuning/afstemming. Op verzoek 
ondersteunt hij/zij kernleider(s) en/of leidersteam in beleidsontwikkeling en heeft daarbij 
een praktische inslag, gericht op doen. Hij/zij ondersteunt de kernleiders bij het vormgeven 
en invullen van de teams om de beschreven taken te kunnen uitvoeren.  
 
Pastoraal team  
Geeft verder vorm aan het pastoraal team met (ervaren) vrijwilligers. De eerstelijns 
pastorale zorg wordt uitgevoerd door de vrijwilligers. Bij tweedelijns zorg ondersteunt de 
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gemeentebouwer en onderhoudt de contacten met instanties voor gespecialiseerde zorg 
die relevant zijn voor eventuele doorverwijzingen.  
 
Onderwijs en Kringen 
Maakt deel uit van het onderwijsteam onder leiding van de kernleider onderwijs, levert 
input en traint leiders binnen dit programma gericht op de versterking van het 
levensgroeiproces. Ondersteunt het kringenwerk en Alpha-kringen.   
 
Spreker 
De gemeentebouwer spreekt regelmatig in de zondagmorgensamenkomst, en maakt 
onderdeel uit van het sprekersteam, waarin wordt afgestemd over de onderwerpen 
waarover gesproken wordt.  Daarnaast kan hij/zij worden ingezet als spreker bij huwelijken 
en begrafenissen. 

 
Functie vereisten 
Functieniveau Minimaal HBO werk- en denkniveau. Theologische achtergrond/ bijbelschool/ bijbels 

onderlegd. Bij voorkeur pastorale kennis en ervaring. 
Ervaringsniveau Bij voorkeur werkervaring in een vergelijkbare rol of functie. Goede referenties zijn een pré. 
Competenties Ondernemend/initiatiefrijk en in staat zelfstanding te werken. Is in staat anderen tot bloei 

te laten komen. Teamspeler, mens- en taakgericht, flexibel, empathisch, ondersteunend, 
kan overzicht bewaren, goede communicatievaardigheid in woord en geschrift. 

Werkhouding De gemeentebouwer vertegenwoordigt in zijn of haar functioneren de gewenste cultuur 
binnen CityLight Alkmaar. Daarnaast is hij of zij in staat leiding te geven en om onder leiding 
te staan, is corrigeerbaar en bereid verantwoording af te leggen.  

Relatie 
gemeente 

De gemeentebouwer is een wedergeboren christen. Daarnaast is hij of zij gedoopt door 
onderdompeling. Hij/zij is een Geest vervuld christen, met beide benen op de grond. Hij/zij 
versterkt waar we God zien bewegen. Hij/ zij onderschrijft van harte de missie en cultuur 
van de gemeente en is tevens een actief betrokken lid van de gemeente.   

 
Arbeidsverhoudingen 
Verantwoording De gemeentebouwer legt verantwoording af aan het leidersteam. 
Samenwerking Maakt deel uit van het team van kernleiders.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Brutosalaris In overleg 
Werktijden contract van 16-24 uur (naast gemeenteleven) 
Werkdagen In overleg 

     
 
 


