
Operatie Mobilisatie is een internationale zendingsorganisatie met als doel om mensenlevens en 

gemeenschappen wereldwijd te veranderen door Jezus Christus. In Nederland doen we dit door 

Jezus Christus bekend te maken; het werven van mensen, middelen en gebed. 

SCHILDERSWIJK 

In de Haagse Schilderswijk werkt OM samen met een plaatselijke laagdrempelige jonge kerk. Het 

gezin dat voor OM in de Schilderswijk woont en werkt, richt zich voornamelijk op de 

buurtbewoners met een Turkse achtergrond. Door middel van sociale betrokkenheid, het 

organiseren van Bijbelstudies en persoonlijk discipelschap van geïnteresseerden en jong 

gelovigen, en door een creatief coaching-traject voor vrouwen in de wijk, proberen we Gods 

Koninkrijk zichtbaar te maken in deze multiculturele wijk. Het project onder vrouwen is heel 

specifiek op zoek naar iemand met PR en administratieve ervaring. Gezien alle mogelijkheden zijn 

wij dringend op zoek naar uitbreiding van het team in de Schilderswijk. 

Missionaire werkers / teamleden 
SCHILDERSWIJK, DEN HAAG  •  FULLTIME 

Heb jij een hart om het Koninkrijk van God zichtbaar en kenbaar te maken onder de moslims 

 in de Schilderswijk en deel uit te maken van een team dat zich daarop richt? 

WAT GA JE DOEN? 

De teamleden … 

• Wonen in de Schilderswijk en zijn er missionair bezig met hun eigen gaven en talenten.

• Komen wekelijks bij elkaar om samen te bidden voor de wijk en voor de persoonlijke

contacten. 

• Sluiten aan bij de al bestande projecten en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hun gaven

en talenten te gebruiken in de wijk. 

• Onderhouden contact met bestaande partners en kerken.

WIE BEN JE? 

Je hebt … 

• een roeping om je geloof te delen met moslims

• visie om je geloof op creative manieren handen en voeten te geven

• de bereidheid om in de Schilderswijk te gaan wonen en deel uit te maken van een team.



ARBEIDSVOORWAARDEN  

Werken bij Operatie Mobilisatie doe je niet alleen, maar met steun van een achterban. Die 

achterban is nodig om voor je te bidden en je financieel te steunen. Op basis van dit support 

ontvang je salaris. We verwachten dat je met ondersteuning van OM deze supportwerving zelf 

vorm en inhoud geeft. Bij voorkeur heb je een kerkelijke gemeente achter je staan die het werken 

bij Operatie Mobilisatie Nederland ondersteunt en je uitzendt als zendingswerker.  

INFORMATIE EN SOLLICITEREN 

Meer informatie? Neem contact op met Christiaan van Dijk, teamleider Zendingswerk 

Nederland: 06-490 066 46 of christiaan.vandijk@om.org. Je kunt je sollicitatie met CV 

opsturen naar HR manager  Rob Boerma: rob.boerma@om.org  




