De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden
gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor
Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus
komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.
IZB-Dabar is op zoek naar:

Vrijwilligers PR Dabar (M/V)
(Evenementen en/of kerken)
Als vrijwilliger PR help je mee om (groepen) jongeren enthousiast te maken voor Dabar. Je promoot
Dabar bij stands op evenementen en scholen. En je vertelt over Dabar bij kerken, jeugd- en
studentenverenigingen. Hierbij kun je gebruik maken van presentaties, beelden en verhalen die
vanuit de IZB beschikbaar gesteld worden.
Het is ook mogelijk om je voor één van beide PR-mogelijkheden beschikbaar te stellen, afhankelijk
van je eigen gaven en talenten.
Wat we vragen:
 Je bent enthousiast deelnemer van Dabar of was dit kortgeleden.
 Je vindt het leuk om anderen enthousiast te maken over Dabar en jongeren uit te dagen om
hier aan mee te doen.
 Je bent christen, en bereid om je gaven, tijd en talenten in te zetten voor het landelijke werk.
 Je durft voor een groep te staan en kunt hen op een duidelijke en aansprekende manier over
Dabar vertellen (voor presentaties bij verenigingen)
Wat wij bieden:
 Een unieke ervaring om betrokken te zijn bij het zendingswerk in Nederland; een blik achter
de schermen van de wereld die Dabar heet.
 Een toerustingsavond, zodat je goed voorbereid op pad gaat.
 Reiskostenvergoeding.
 Leuk en mooi werk. Door jouw inspanningen ontdekken andere christenjongeren Dabar en
ervaren zij een verdieping in hun geloof.
 Al doende leer je van alles: goed voor je persoonlijke ontwikkeling en je CV!
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Henri Wijnne, dabar@izb.nl, 033 – 4611949.

