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:

Vrijwilliger Werkgroep Organisatie (logistiek, M)
(Dabar Ontmoetingsweekend / Celebration)

Als lid van de werkgroep denk je mee over de organisatie van het Dabar Ontmoetingsweekend en de
Celebration. Jouw specifieke verantwoordelijkheid is het uitdenken en aansturen van alle logistieke
en facilitaire zaken voor deze evenementen. Denk hierbij aan lokaalindelingen voor activiteiten en
slapen, gereed maken van lokalen, bewegwijzering in en om de locatie, e.d.
Daarnaast ben je natuurlijk het hele weekend van de partij en heb je een coördinerende taak richting
de vrijwilligers op dit gebied.
Wat we vragen:
 Je bent een enthousiast deelnemer aan Dabar of recentelijk geweest.
 Je kunt goed samenwerken en hebt de kwaliteiten om ook vrijwilligers aan te sturen.
 Je bent christen, en bereid om je gaven, tijd en talenten in te zetten voor het landelijke werk.
 Je bent geen eendagsvlieg. De ervaring leert dat je minimaal een jaar mee moet draaien om
‘er goed in te zitten'. Dan weet je waarover je praat en kun je jouw ideeën en creativiteit te
gelde maken.
 Je vindt het leuk om te organiseren, je kunt goed plannen en bewaart het overzicht op
hectische momenten.
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 fijn team van enthousiaste werkgroepleden.
 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 Kelly de Hoop, dabar@izb.nl, 033 – 4611949.

