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Vacature 

Immanuel Ministries is een groeiende interkerkelijke zendingsorganisatie . Immanuel Ministries 

heeft zich tot doel gesteld de liefde van Jezus te laten zien in woord en daad aan de inwoners van 
Zuid-Afrika. We doen dit door de inwoners van de achterstandswijken van Knysna en omstreken te 

vertellen van het verlossende werk van Jezus Christus. Verder begeleiden we door de leefregels die 
God in de Bijbel geeft, de inwoners van de achterstandswijken van Knysna naar een hoopvolle 

toekomst, zowel in geestelijke als praktische zin. Het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden 
uitgebreid en met het zicht op toekomstige uitbreiding van werkzaamheden zoeken wij:  
 

Zendingswerkers  bij voorkeur een echtpaar voor een lange termijn uitzending 

 
Taakomschrijving:  
 

  Samen met de andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering 

          van alle onderdelen van ons zendingswerk in Knysna en omgeving. 
  Het verrichten en uitbouwen van zendings- en evangelisatie activiteiten. 

  Inzetbaar zijn bij alle onderdelen van ons werk. 
  Bijbelstudies kunnen geven. 

 

  
Functie eisen: 

 
 Christenen zijn en een levende relatie hebben met God en actief zijn in eigen gemeente. 
 Bijbelschool of een gelijkwaardige opleiding . 

 Goede contactuele eigenschappen en kunnen spreken in het openbaar. 
 Leiding gevende capiciteiten bezitten. 

 Organisatorische vaardigheden.    
 Redelijke kennis van de Engelse taal.  
 Dienende houding. 

 Flexibel in denken en werktijden. 
 Open staan voor andere culturen. 

 
 
Voldoet U aan ons profiel, dan wil Immanuel Ministries graag met U samenwerken. 

 
Beloning 

Wij vragen van iedere medewerker van Immanuel Ministries, dat hij in staat is een vriendenkring of 
kerkelijke gemeente te vinden ten bate van finciële support. Dus zorgt voor een eigen achterban 

die in zijn inkomen voorziet.  
 
Contact 

Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan kunt u contact met ons opnemen via 
carlyalkema@gmail.com of via de contactpagina op de website www.imanuelministries.nl 

 
Met vriendelijke groet,  Frans en Carly Alkema 
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