
 
Vrijwilligersvacature 

Interview vrijwilligers voor het maken van de gids: 
Internationale en migranten kerken in Den Haag 

 
In 2018 is het project HUB; Geloof in Den Haag gestart. Met dit project willen stichting Mara 
(www.maraprojecten.nl) en Stek (www.stekdenhaag.nl) het netwerk en de sociaal-maatschappelijke 
inzet van internationale en migranten kerken in Den Haag versterken en zichtbaar maken voor de stad. 
Dit willen we o.a. doen middels een inventarisatie van activiteiten, locaties en sleutelfiguren. De 
informatie uit deze inventarisatie wordt vervolgens bijeengebracht in een gids: Internationale en 
migranten kerken in de Den Haag. Zo willen we duurzame contacten opbouwen met de 120+ kerkelijke 
gemeenschappen en organisaties die deel uitmaken van de Haagse samenleving. Daarnaast wordt de 
(digitale) gids een belangrijke informatiebron voor het wijk-gebonden ondersteuningsaanbod van de 
gemeente Den Haag. 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een aantal internationale kerken in de stad Den 
Haag willen bezoeken en inventariseren voor het maken van de hierboven genoemde gids. Samen met 
de HUB-medewerkers komen we dan tot een actueel overzicht van internationale kerken in Den Haag. 
 
Werkzaamheden: 

- Lokaliseren en inventariseren van tenminste 5 internationale kerken d.m.v. bezoeken en 
interviews.  

- Verslaglegging. 
- Onderhouden van contacten met deze internationale kerken.  
- Signaleren van thema’s en inventariseren van ondersteuningsvragen. 

 
Als HUB vrijwilliger: 

- Kun je deelnemen aan de HUB vrijwilligerstraining. Bij Stichting Mara op het adres 
Westeinde 101A, Den Haag. 

- Ben je een actief lid van een internationale kerk. 
- Ben je flexibel inzetbaar en bereid om o.a. ook in het weekend en in de avonduren te werken. 
- Heb je goede schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands, Frans en/of Engels. 
- Kun je in korte tijd vertrouwen winnen en een netwerk opbouwen en onderhouden. 
- Kun je goed samenwerken. 

 
Wij bieden: 

- Een unieke kennismaking met andere internationale en migranten kerken in Den Haag. 
- Een enthousiast team. 
- Begeleiding en ondersteuning bij je taken. 
- Vergoeding van reiskosten en overige kosten (max € 25,- per bezochte kerk). 

 
Van onze vrijwilligers vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, gratis aan te vragen via stichting 
Mara). Ook zijn vrijwilligers verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid. 
 
Meer informatie:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Shirleni Blanken via shirleni@maraprojecten.nl of 
06-39831945. Bij interesse en aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Zie ook: www.hub-denhaag.nl  
 
 

http://www.maraprojecten.nl/
http://www.stekdenhaag.nl/
mailto:shirleni@maraprojecten.nl
http://www.hub-denhaag.nl/


 
Vacancy for volunteers 

Interview volunteers for the making of the guide: 
International and migrant churches in The Hague 

 
In 2018 the project HUB; Faith in The Hague started. With this project, Stichting Mara 
(www.maraprojecten.nl) and Stek (www.stekdenhaag.nl) want to strengthen the network and the 
social efforts of international and migrant churches in The Hague and make them visible to the city. 
We want to do this, among other things, through an inventory of activities, locations and key figures. 
The information from this inventory is then composed into a guide: International and migrant churches 
in The Hague. This way we want to build lasting contacts with the 120+ religious communities and 
organizations that are part of The Hague society. In addition, the (digital) guide becomes an important 
source of information for the neighborhood-based support of the municipality of The Hague. 
 
We are looking for enthusiastic volunteers who want to visit a number of international churches in the 
city of The Hague and make an inventory for making the aforementioned guide. Together with the HUB 
employees, we then attain an up-to-date overview of international churches in The Hague. 
 
Work activities: 

- Locating and make an inventory of at least 5 international churches by means of visits and 
interviews. 

- Reporting. 
- Maintaining contacts with these international churches. 
- Identifying themes and listing help questions. 

 
As a HUB volunteer: 

- You are able to participate in the HUB volunteer training at Stichting Mara. The address is 
Westeinde 101A, The Hague. 

- You are an active member of an international church. 
- You are flexibly employable and willing to work for example on weekends and evenings. 
- You have good writing and speaking skills in Dutch, French and / or English. 
- You can win trust in a short amount of time and build and maintain a network. 
- You can work well together with others. 

 
We offer: 

- A unique introduction to other international and migrant churches in The Hague. 
- An enthusiastic team. 
- Guidance and support with your tasks. 
- Reimbursement of travel expenses and other costs (max € 25,- per visited church). 

 
From our volunteers we ask for a Declaration on Behavior (VOG, free to apply via Stichting Mara). 
Volunteers are also insured against accidents and liability. 
 
More information: 
For more information, please contact Shirleni Blanken via shirleni@maraprojecten.nl or 06-39831945. 
If you are interested and sign up, you are invited for an intake interview. 
See also: www.hub-denhaag.nl  

http://www.maraprojecten.nl/
http://www.stekdenhaag.nl/
mailto:shirleni@maraprojecten.nl
http://www.hub-denhaag.nl/

