Wat ga je doen?

hoog is. Er is veel verborgen werkloosheid. Naast een

Als bijbelstudiecoördinator werk je samen met onze

aantal lokale talen, zoals Chichewa en Chitumbuka, is

partnerkerk Church of Central Africa Presbyterian

Engels de officiële taal in Malawi. Ongeveer 80

(CCAP). Je assisteert bij het opzetten van nieuwe

procent van de bevolking is christen. Moslims vormen

bijbelstudiegroepen in ruim 200 CCAP-gemeenten in

met ongeveer 15 procent de tweede belangrijke

Noord-Malawi. Daarnaast draag je er ook aan bij dat

religieuze groep. Nominalisme en secularisatie (met

nieuw ontwikkelde, interactieve bijbelstudiemethodes

name in de steden) komt ook in Malawi voor.

worden geïntegreerd op plekken waar al Bijbelstudies

Algemeen wordt erkend dat er sterke behoefte is aan

worden gehouden, met name in het jeugdwerk, maar

theologische toerusting: gemeenten zijn vaak groot, er

ook bij mannen- en vrouwenverenigingen.

zijn te weinig goed opgeleide predikanten en bij de
plaatselijke leidinggevenden is de bijbelkennis vaak

Waar ga je werken?

zeer basaal.

Malawi is een relatief klein land in zuidelijk Afrika en
telt ongeveer 16 miljoen inwoners. Malawi is een van

Met wie ga je samenwerken?

de armste landen ter wereld. Dit wordt met name

Sinds 1990 werkt de GZB in Malawi samen met de

zichtbaar op het platteland waar het onderwijs op een

CCAP, de grootste protestantse kerk van Malawi. In

laag peil staat en het percentage analfabetisme relatief

het Noorden van Malawi is de GZB betrokken bij de

opbouw van de kerk door onder andere het geven van



die in staat is om bijbelstudiemateriaal te helpen

trainingen en toerusting. Door de synode wordt het

ontwikkelen dat relevant is voor de context van

belang van het vergroten van bijbelkennis op alle

Malawi

niveaus in de kerk onderkend. De kerk wil daarom dat



er binnen twee jaar in alle gemeenten een

die initiatief neemt, kan coördineren, mobiliseren
en motiveren

bijbelstudiegroep actief is. Daarnaast moet bijbelstudie



die van mensen houdt en wil investeren in relaties

structureel een grotere rol gaan innemen in het



met een goede schriftelijke en mondelinge

jeugdwerk en op de mannen- en

beheersing van de Engelse taal of zich dat wil

vrouwenverenigingen.

eigen maken en bereid is om de lokale taal te
leren

Takenpakket




Coördineren van en meehelpen met de verdere

die zich herkent in het profiel van
Gemeenteopbouwwerker en Theologisch docent

ontwikkeling van interactieve bijbelstudiemethoden



en nieuw studiemateriaal (algemene bijbelstudies

Spreekt deze vacature je aan?

en studies over specifieke onderwerpen zoals

Neem dan contact met ons op! De GZB gaat graag

huwelijk en opvoeding).

met je in gesprek om de mogelijkheden te

Coördineren van goede bijbelstudietrainingen op

onderzoeken. Een psychologisch onderzoek en een

diverse niveaus in de kerk (voorlichting over het

medische keuring maken deel uit van de

belang van bijbelstudie en integratie ervan als

sollicitatieprocedure. Voor informatie kun je contact

wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven).

opnemen met Harriët Ritman of Caroline Verboom
telefoon 0343-512444. Reacties met CV kunnen

We zijn op zoek naar een theoloog (HBO/WO)

gestuurd worden naar de GZB, t.a.v. Harriët Ritman of



met passie voor gemeentewerk en ervaring in het

Caroline Verboom, werving & selectie, Postbus 28,

geven van bijbelstudies

3970 AA Driebergen, e-mail: hritman@gzb.nl of
cverboom@gzb.nl
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