
 

 

 

Wat is KLIK 

KLIK Gorinchem omvat een aantal initiatieven vanuit de Gorinchemse kerken. Deze initiatieven zijn gericht 

op verbinding tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Er is een maatjesproject (KLIK ontmoet), 

gezamenlijke maaltijden (KLIK eet), sport met mannen (KLIK sport), een groep die Bijbelverhalen vertelt 

(KLIK vertelt). Er is ook een huisgroep en tot voor kort een maandelijkse samenkomst (KLIK gelooft). In dit 

alles is gebed een belangrijke pijler (KLIK bidt). KLIK wordt gesteund door een aantal kerken en heeft 

contacten met diverse instanties. Er zijn ruim honderd betrokkenen vanuit de kerken en ongeveer evenveel 

migranten. Er wordt nagedacht of het mogelijk en wenselijk is om een officiële pioniersplek te worden. 

KLIK heeft als doel mensen te verbinden aan elkaar. Daarmee wil KLIK bijdragen aan een brede 

gemeenschap van mensen die elkaar wederzijds dient. Daarnaast verlangt KLIK er naar dat mensen worden 

verbonden aan God. Daarbij is de hoop dat er een geloofsgemeenschap ontstaat – in huisgroepen die met 

elkaar verbonden zijn. 

De initiatieven hebben één of meerdere trekkers. De coördinatie van het geheel van KLIK wordt gedaan 

door het coördinerend team. In dit team komt plaats voor twee of drie nieuwe mensen. Het betreft 

vooralsnog onbezoldigde functies. 

Wat ga je doen 

De werkzaamheden van ieder teamlid zijn de onderstaande. 

• Betrokkenheid bij één of meerdere initiatieven 

• Betrokkenheid bij een huisgroep waar geloof gedeeld wordt 

• Visievorming, en uitwerken van de visie met alle betrokkenen 

• Tweewekelijks overleg en gebed met het team 

Daarnaast worden de volgende werkzaamheden binnen het team onderling verdeeld naar talent en gaven.  

• Afstemming met en tussen de initiatieven 

• Afstemming met en communicatie naar de kerken 

• Afstemming met en communicatie naar instanties 

• Bezoekwerk en relatie-opbouw met Nederlandse betrokkenen en statushouders 

• Coördineren of verzorgen van toerusting 

• Pastorale aandacht, diaconale aandacht, en versterken van gebedscultuur 

• Verzorgen van communicatie 

• Verzorgen van financiële zaken 

Wat vragen we van je 

• Je bent volgeling van Jezus en enthousiast over Gods missie en voelt je geroepen om Gods liefde te 

delen met en te ontvangen van migranten. 

• Je deelt de waarden van KLIK Gorinchem. Die zijn samengevat als “verbonden met God”, “verbonden 

met elkaar” en “toewijding”. 

• Je houdt van organiseren en visie uitdenken, maar je bouwt ook zelf aan concrete contacten. 

• Je maakt makkelijk contact met mensen uit diverse kerken en vindt eenheid van gelovigen belangrijk. 

• Je bouwt bruggen tussen mensen van verschillende culturen. Een migratieachtergrond is een pré. 

• Je wilt overwegen om in Gorinchem West te gaan wonen 

• Je bent bereid (op termijn) deel uit te maken van de te vormen geloofsgemeenschap 

• Je bent minimaal 1 dag per week beschikbaar 

Interesse of meer informatie? Neem contact op met de huidige teamleden Wouter (0610765501) of 

Arjanne Rijneveld (0648838644) of info@klikgorinchem.com 


