
Profielschets  voorzitter doopsgezind WereldWerk 

Inleiding 
Doopsgezind WereldWerk, (DG Wereldwerk) is een stichting die actief is binnen en 
namens de doopsgezinde broederschap in Nederland. De stichting zet zich in voor een 
wereld van vrede en gerechtigheid en voelt zich daarbij geïnspireerd door het doperse 
gedachtengoed waarin Gods komende Rijk van gerechtigheid en vrede centraal staat. 
 
Activiteiten  
DG WereldWerk heeft een aantal eigen projecten. Deze projecten zijn gericht op het 
verlenen van hulp op plaatsen in de wereld, waar lokale doopsgezinde groepen 
initiatieven ontplooien op het gebied van geweldloze vrede, gezondheidszorg (zowel 
lichamelijk als geestelijk) en verbetering van sociale structuren.  

Verder wil DG WereldWerk de doopsgezinde broederschap in Nederland betrekken bij 
de uitvoeren haar opdracht en daarnaast het denken over geweldloze vredesinitiatieven 
stimuleren, inclusief de bijbehorende theologische onderbouwing. 

Bestuur en vriendenraad Doopsgezind Wereldwerk. 
DG WereldWerk heeft een dagelijks bestuur (DB), waarin alle voorkomende taken zijn 
verdeeld op basis van interesse en geschiktheid van de individuele bestuursleden. 
Verder kent DG WereldWerk een Algemeen Bestuur (AB), dat bestaat uit het DB, 
aangevuld met afgevaardigden van diverse aangesloten organisaties en/of projecten. 
Voorbeelden daarvan zijn het Adoptieprogramma*, Christian Peacemaker Teams** en 
JDVG***.  
Deze groepen verrichten hun activiteiten onder de paraplu van DG WereldWerk. 
Tenslotte bestaat er binnen DG Wereldwerk een zgn. Vriendenraad  die minstens 1x per 
jaar bijeen komt om het beleid te bespreken. Zowel doopsgezinde gemeentes als 
individuele personen kunnen lid worden van deze Vriendenraad. 

Vacature voorzitter. 
Afgelopen jaar is helaas de voorzitter van DG WereldWerk overleden.  Dit heeft een 
grote schok teweeggebracht in de organisatie, omdat de voorzitter een essentiële rol 
binnen de organisatie speelde.  Vooral om die reden kijken wij als bestuur uit naar een 
nieuwe voorzitter en zoeken belangstellenden voor deze boeiende functie. 

Taken voorzitter 
De functie van voorzitter kent onder meer de volgende taken: 
− het voorzitten van vergaderingen van DB, AB en Vriendenraad. 

Samen met de andere bestuursleden: 
− leiding geven en richting geven aan 'Doopsgezind WereldWerk'. 
− het ontwikkelen van (nieuwe) beleidskaders waarbinnen uitvoering kan worden 

gegeven aan de activiteiten. 
− het stimuleren van (doopsgezinde) gemeenten en andere organisaties bij de 

fondsverwerving voor de diverse projecten. 
− het stimuleren en onderhouden van contacten met andere organisaties op het 

gebied van hulp- en vredeswerk in binnen- en buitenland.  
− afstemming van de activiteiten met soortgelijke buitenlandse doopsgezinde 

organisaties zoals bijv. Mennonite Central Committee (MCC) 



Profiel voorzitter 
De voorzitter die wij zoeken heeft: 
− ruime bestuurlijke ervaring binnen sociaal-maatschappelijke organisaties en/of 

doopsgezinde gemeentes en instellingen 
− affiniteit met hulp- en vredeswerk in de wereld van vandaag 
− een visie op toekomstige ontwikkelingen in de wereld op gebied van vrede en 

gerechtigheid. 
− een flexibele, oecumenische instelling, gevoed vanuit een doopsgezinde 

geloofsovertuiging; 
− een samenbindend vermogen naar de bestuursleden van DG WereldWerk en 

samenwerkende organisaties 
− een stimulerende kracht naar allen, die betrokken zijn of kunnen worden bij het 

werk van DG  
− WereldWerk 
− een gezond relativeringsvermogen 
− daadkracht, gepaard met het soms noodzakelijke geduld 
− representatieve eigenschappen 
− goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, waaronder ook kennis 

van de Duitse en Engelse taal 
− voldoende tijd beschikbaar voor het vervullen van de bij de functie behorende 

taken; voor alle duidelijkheid: het betreft een niet-betaalde functie. 

Meer informatie.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Ans Goezinne, waarnemend voorzitter: ansgoezinne@hotmail.com 
Gerrit Jan Romeijn, secretaris: secretariaat@dgwereldwerk.nl 

Personen, die belangstelling hebben voor de functie of iemand anders kennen, die 
hiervoor mogelijk geschikt is en beschikbaar is, worden verzocht dit kenbaar te maken 
aan: 
 ...... 

Korte uitleg 
*Het Adoptieprogramma is een project waarin de deelnemers als het ware een kind 
krijgen toegewezen en waarvoor men bijvoorbeeld het schoolgeld betaald. 
** CPT staat voor Christian Peacemaker Teams. Deze organisatie is ruim 30 jaar geleden 
opgericht en probeert ‘present te zijn’ in confictgebieden. 
*** JDVG staat voor Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep, de jongerenorganisatie binnen 
DGWereldwerk.
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