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Vacature rayonvertegenwoordiger Bijbelvereniging 

 
De Bijbelvereniging plaatst al decennia lang Bijbeluitgaven in allerlei overnachtingslocaties in Nederland. 

Daarnaast worden Bijbels in bijna 50 talen verzonden aan gevangenissen en opvangcentra voor 

vluchtelingen, aan evangelisatieteams en diaconale instellingen, aan kerken en aan missionaire groepen. 

Alles geheel kostenloos. De Bijbelvereniging is helemaal afhankelijk van donaties, giften en collecten. 

De Bijbelvereniging zoekt zes rayonvertegenwoordigers die, verspreid over Nederland, zich willen inzetten 

voor dat deel van de missie van de vereniging dat zich richt op het onderhouden van bestaande contacten 

en  het leggen van nieuwe contacten met bovenstaande locaties en doelgroepen. Daarbij staat het 

plaatsen en verspreiden van het Evangelie centraal. Als beloning geldt de fiscaal maximaal toegestane 

vrijwilligersvergoeding.  

 

 

 

Kern van de functie  

 

Als rayonvertegenwoordiger hou je binnen jouw (in overleg nader te bepalen) regio de bestaande 

contacten van de Bijbelvereniging intact. Dat doe je door periodiek te informeren of aanvulling van de 

aanwezige Bijbeluitgaven gewenst is. Daarnaast neem je contact op met overnachtingslocaties en 

doelgroepen om kennis te laten maken met het aanbod van de Bijbelvereniging, namelijk het kostenloos 

ter beschikking stellen van (het assortiment aan) Bijbeluitgaven.  

 

Begrippen 

Onder overnachtingslocaties worden verstaan: hotels, bed & breakfast-gelegenheden, bungalowparken, 

zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, schepen en gevangenissen.  

Onder doelgroepen worden verstaan: kerken en kerkelijke organisaties (c.q. evangelisatiecommissies 

binnen die organisaties), diaconale instellingen, hulpverleningsinstanties, noodopvanglocaties en 

steunpunten voor vluchtelingen en asielzoekers.  

Uitvoering 

De contacten worden onderhouden en gelegd via mailberichten en telefoongesprekken. Verwerking van 

deze contacten vindt plaats in de bestaande database van de Bijbelvereniging. 

Aansturing 

Als rayonvertegenwoordiger wordt je aangestuurd door de vrijwilligerscoördinator binnen de 

Bijbelvereniging. Bij hem kun je ook terecht met je vragen en met hem zal periodiek overleg plaatsvinden. 

Tijdsduur 

De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van een half jaar, met meerdere 

verlengmogelijkheden. 



Tijdsbesteding 

Gezien de fiscaal maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 150,-- per maand, zal maximaal voor 

33,3 uur per maand vergoeding worden gegeven. 

 

Wie wij zoeken  

De rayonvertegenwoordiger is: 

 is een volgeling van Jezus Christus in leer en leven;  

 heeft visie op Bijbelverspreiding als evangelisatiemiddel;  

 heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor de Bijbelvereniging;  

 kan goed overweg met de computer (Word, e-mail, Excel).  

 

Wat wij bieden 

 werk in Gods Koninkrijk: een bijdrage leveren aan de verspreiding van Gods Woord; 

 een boeiende functie, waarbij initiatief wordt toegejuicht;   

 een grote mate van zelfstandigheid in de te benaderen contacten;  

 een compacte organisatie met korte lijnen 

 

- Twijfel je of vrijwilligerswerk als rayonvertegenwoordiger voor de Bijbelvereniging iets voor 

je is? Wil je vrijblijvend meer informatie? Kijk op de rest van onze website om meer te 

weten te komen over onze vereniging en/of neem contact op met Jaap van Middendorp via 

telefoon of email: 085 - 104 17 14 of info@bijbelvereniging.nl. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bijbelvereniging.nl

