
Zin-in zoekt een commissielid inhoud 
 
Over Zin-in 
Zin-in gaat uit van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en is een netwerk van en voor 
kerkelijke 21+ jongeren. Zin-in is ontstaan vanuit de behoefte van jongvolwassenen om 
elkaar te ontmoeten en samen verdieping te zoeken rond Gods Woord. 
Jaarlijks worden er 11 jongerenavonden georganiseerd in Rotterdam of Amersfoort. Deze 
worden bezocht door gemiddeld zo’n 300 jongeren in de leeftijd van 21 tot 35 jaar. Tijdens 
de avonden staan Bijbelse thema’s centraal die jongeren raken. 
Daarnaast organiseert Zin-in regelmatig activiteiten zoals een strandwandeling, barbecue of 
“Zin-in Doet!”, waarin jongeren vrijwilligerswerk doen. In het voor- en najaar worden 
weekendconferenties georganiseerd. 
De motor achter alle activiteiten is een enthousiaste Zin-in commissie van 11 personen.  
 
Commissie inhoud 
De Zin-in commissie is verdeeld in subcommissies met eigen taken, waaronder de 
“commissie inhoud”. Deze commissie draagt zorg voor de inhoudelijke verdieping tijdens de 
Zin-in activiteiten. De commissie stelt een jaarthema en conferentiethema’s op, vraagt 
sprekers en schrijft sprekersnotities en Bijbelstudies. 
Als commissielid werk je hieraan mee en heb je regelmatig overleg binnen je subcommissie. 
Daarnaast vergader je ongeveer eens per maand met de Zin-in commissie op 
maandagavond.  
Je staat er bij voorkeur voor open om als staflid inzetbaar te zijn bij een conferentie en 
regelmatig tijdens de jongerenavonden een organisatorisch steentje bij te dragen. 
 
Profiel commissielid 

• Je weet je verbonden aan de kerk 

• Je hebt hart voor jongerenwerk 

• Je hebt interesse voor en feeling met theologische en maatschappelijke onderwerpen 
die jongeren raken 

• Je bent in staat om -in overleg- een inhoudelijke opzet voor een lezing of Bijbelstudie 
te schrijven 

• Je hebt bij voorkeur theologische bagage (bijv. theologiestudie of CGO-cursus) 
 
Contact 
Heb je interesse in de functie van commissielid inhoud in de Zin-in commissie of wil je er 
eens over doorspreken? Neem dan contact met ons op via zin-in@jbgg.nl. 


