
Dienen bij het 
Leger des Heils



Bij het Leger des Heils werken mensen 

die zich inzetten op allerlei vakgebieden. 

Al deze mensen geven gezamenlijk vorm 

aan onze missie. We zijn ook op zoek naar 

mensen die een speci� ek geestelijke rol 

op zich willen nemen. In deze folder leggen 

we uit welke mogelijkheden hiervoor zijn 

bij het Leger des Heils. 

Interesse?

Is er een variant die je 
aanspreekt, of waar je 
meer over wilt weten? 
Neem dan contact op via 
dienen@legerdesheils.nl. 
Een assessment is onder-
deel van de procedure. 

Meer weten? 
Kijk op 
www.legerdesheils.nl.

Meer weten over heils-
soldaatschap? Kijk op 
legerdesheils.nl/
wat-is-een-heilssoldaat.

Wij geloven in kansen. 

In tweede kansen. In derde 

kansen. En in alle kansen daarna. 

Elk mens doet ertoe. Niemand 

uitgezonderd. Elk leven is het 

waard om geleefd te worden. 

Zolang er ouders zijn die hun kinderen 
geen veilige plek kunnen bieden

zolang jongeren de gevangenis verlaten 
zonder enige hoop of perspectief

zolang er tienermeisjes verkocht worden 
aan de hoogste bieder

zolang er nog iemand op straat de nacht 
doorbrengt

zolang er wanhoop is, eenzaamheid, 
zolang verslaving mensenlevens kapot maakt

zolang één persoon het licht van God 
nog niet hee�  gezien – 

zo lang zullen wij strijden. 

Het Leger des Heils bestaat uit verschillende entiteiten. 



O�  cierschap 

Een o�  cier is een heilssoldaat die zich geroepen 

voelt om het Evangelie te verkondigen in woord 

en daad en zich volledig beschikbaar stelt om te 

dienen binnen het Leger des Heils. 

Kenmerken:
• Je bent heilssoldaat.
• Je ondertekent een o�  ciersverbond.
• Je bent volledig en wereldwijd inzetbaar bij 

het Leger des Heils.
• Je krijgt een vergoeding voor 

levensonderhoud en het Leger des Heils 
zorgt voor huisvesting.

• Je bent heilso�  cier voor je hele leven.
• Je volgt een tweejarig opleidingsprogramma 

voor o�  cieren.
• Je bent breed inzetbaar, daar waar het 

Leger des Heils je nodig hee� . Bijvoorbeeld 
als korpso�  cier (leider van lokale 
geloofsgemeenschap), geestelijk verzorger, 
pionier, coördinator buurtwerk, beleids- 
of sta� unctionaris, manager, persoonlijk 
begeleider, verpleegkundige etc.

Christiaan van Nieuwenhuijzen, 
korpso�  cier in Deventer:

“Mijn vrouw en ik hebben ons altijd 
afgevraagd hoe wij in deze wereld 
voor God zouden kunnen werken. Na 
een oproep op pinksterconferentie 
Opwekking, waarin gevraagd werd 
wie er echt voor Gods koninkrijk 
wilde gaan werken, ben ik theologie 
gaan studeren in Ede. Wij woonden 
toen in Rotterdam en gingen daar op 
zoek naar een geloofsgemeenschap. 
Die vonden we in het Leger des 
Heils. Na een tijdje kwam het 
o�  cierschap op ons pad.  

Je voelt je geroepen om dit te doen, 
maar ik heb ervaren dat dat geen 
momentopname is. Die roeping is 
er iedere dag opnieuw. Waar wil de 
Heer ons vandaag hebben? Vanuit 
die gedachte maak je stappen. Als 
korpso�  cier zoek je voortdurend 
naar wat je omgeving nodig hee� , 
waar mensen naar op zoek zijn. 
Daar probeer je op in te spelen. 
Sinds een jaar zijn we bijvoorbeeld 
gestart met het uitdelen van ko�  e, 
brood en soep. Dat werd positief 
opgepikt door de buurt en nu zijn 
er mensen die ons hiermee helpen. 
Zo komen we met elkaar in contact, 
zijn er gesprekken en kunnen we 
naar buiten treden en ons geloof 
uitdragen. Met telkens weer die 
vraag aan God: wat is er vandaag 
nodig?”



Auxiliair-kapitein (50+)

Een auxiliair-kapitein is een heilssoldaat die zich 

geroepen voelt het Evangelie in woord en daad te 

verkondigen, maar voor wie het volledig o�  cierschap 

door lee� ijd of niet-verhuisbaarheid niet mogelijk is. 

Kenmerken:

• Je bent heilssoldaat.
• Je bent fulltime beschikbaar voor een 

periode van 5 jaar. Verlenging is mogelijk 
met termijnen van 5 jaar.

• Na 5 jaar kun je o�  cier worden, mits je 
dan aan de voorwaarden kunt voldoen.

• Je krijgt een opleiding op maat.
• Je woont meestal in je eigen huis, maar 

een dienstwoning kan ook.
• Je bent breed inzetbaar, daar waar 

het Leger des Heils je nodig hee� . 
Bijvoorbeeld als korpso�  cier (leider 
van lokale geloofsgemeenschap), 
geestelijk verzorger, pionier, coördinator 
buurtwerk, beleids- of sta� unctionaris, 
manager, persoonlijk begeleider, 
verpleegkundige etc.

Nicolette van Essen, korpso�  cier 
in korps Valleistreek

“Ik heb 29 jaar bij Welzijns- & 
Gezondheidszorg van het Leger 
des Heils gewerkt. In die tijd heb ik 
weleens overwogen om o�  cier te 
worden, maar het bleef bij nadenken 
en twijfelen. Ik dacht, net als Mozes: 
dat is niks voor mij, ik kan dat 
niet, waarom zou God mij willen 
of kunnen gebruiken? Twee jaar 
geleden kreeg ik de vraag of ik wilde 
nadenken over missionair werk voor 
het Leger des Heils. Die vraag hee�  
me niet meer losgelaten.

Uiteindelijk heb ik de stap gezet en 
ben ik missionair werker geworden 
bij korps Valleistreek in Ede. Vanaf 
dat moment kwam het steeds vaker 
in me op om me volledig over te 
geven aan het werk voor God. Door 
de zegeningen die ik in mijn werk 
mocht ervaren, heb ik gemerkt dat 
de Heer enorm groot is in zijn doen 
en laten. Dat haalde voor mij de 
laatste drempels weg om de stap 
te zetten naar het o�  cierschap, 
in de vorm van auxiliair-kapitein. 
Ik verlang ernaar om in Zijn 
Koninkrijk te dienen, zonder dat de 
onzekerheden van de toekomst mij 
daarin hinderen. Natuurlijk zullen 
er hobbels komen, maar ik wil me 
inzetten om – samen met anderen – 
Gods Koninkrijk groot te maken. En 
dat begint al heel eenvoudig met het 
‘er zijn’ voor die ander.” 



Auxiliair-luitenant 
(voor verkenning)

Een auxiliair-luitenant is een heilssoldaat die het 

verlangen hee�  om God fulltime te dienen en wil 

onderzoeken en ervaren of het o�  cierschap bij 

hem of haar past.

Kernmerken:

• Je bent heilssoldaat.
• Je bent fulltime beschikbaar voor 3 jaar. 
• Na 3 jaar kun je o�  cier worden, mits je 

dan aan de voorwaarden kunt voldoen. 
• Je krijgt een opleiding op maat.
• Je woont meestal in je eigen huis, maar 

een dienstwoning kan ook.
• Je krijgt de mogelijkheid om in de volle 

breedte kennis te maken met geestelijk 
leiderschap binnen het Leger des Heils.

Daniël Saah, coördinator 
buurtwerk Amsterdam-Noord

“Ik heb jaren als missionaris in Afrika 
en India gewerkt. Als gevolg van 
de christenvervolging in Guinee 
ontvluchtten we dat land en kwam 
ik met mijn gezin in Nederland 
terecht. We zijn in veel kerken 
geweest om ons verhaal te vertellen 
en te getuigen van ons geloof. 
Op een dag kwamen we o�  cieren 
van het Leger des Heils tegen 
die voedselpakketten uitdeelden. 
Daardoor werd ik geraakt. Ik was 
benieuwd naar deze mensen dacht: 
dat is iets wat ik ook kan doen! 
Niet alleen getuigen en vertellen, 
maar echt het verschil maken door 
iets voor een ander te doen.   

Ik kreeg de kans om bij het Leger 
des Heils gitaarlessen te geven 
en kon meteen de daad bij het 
woord voegen. Ik werd steeds 
enthousiaster voor deze manier 
van leven. Ik voel daarin echt de 
leiding van God. Hij hee�  ons op 
het pad van het o�  cierschap 
gebracht. En dat pad zijn we nu 
aan het verkennen. Ik ben razend 
benieuwd hoe Hij zijn plan met 
ons verder gaat invullen. En hoe 
wij via de weg van ‘soup, soap 
and salvation’ er mogen zijn voor 
anderen.”



Kenmerken:

• Je hebt een positief, actief christelijke 
levensovertuiging.

• Je krijgt een arbeidsovereenkomst.
• Je bent regionaal inzetbaar. 
•  Je woont in je eigen huis. 
• Parttime of fulltime. 
• Je krijgt een opleiding op maat. 
• Je bent inzetbaar in het programma 

‘Geloven in de Buurt’. Bijvoorbeeld 
als coördinator buurtwerk, pionier, 
jeugdwerker, korpsondersteuner etc.

Missionair werker 

Als missionair werker heb je het verlangen om 

sociaal-maatschappelijk werk te combineren met 

activiteiten gericht op geloof en zingeving. Je wilt 

mensen verbinden en hen op een laagdrempelige, 

buurtgerichte manier in aanraking laten komen met 

het Evangelie.

Martine, missionair werker bij 
onze buurtwerklocatie in Den 
Haag:

“Als Missionair werker ben je 
vaak aan het pionieren. Buiten de 
kaders denken en het avontuur 
aangaan. Dat past precies bij mij. 
We bedenken geregeld nieuwe 
activiteiten die aansluiten bij 
de buurt. Vorig jaar hebben we 
de kledingwinkel uitgebreid en 
gepromoot. Ook hebben we 
kringen opgezet. We komen op 
een laagdrempelige manier samen 
om te zingen, bijbel te lezen en te 
bidden. Ik heb vaak gesprekken 
met bezoekers, ook pastorale 
gesprekken. Het mooiste vind ik 
dat ik mensen tot bloei zie komen 
op deze plek. Mensen vinden elkaar 
en leven op.

Het was mijn verlangen om iets 
te doen met mijn geloof, liefde 
voor Jezus en mensen. In deze 
functie komt het allemaal samen. 
Het voelt als mijn roeping. Ik gun 
het mensen zo om te ontdekken 
en te ervaren hoe het geloof 
je kan veranderen, verdiepen 
en verrijken. Hoe je echt een 
ander mens kunt worden als je 
je helemaal op Jezus richt. Dat is 
een ontdekkingsreis die elk mens 
zelf moet gaan. Als missionair 
werker help je mensen op weg 
en begeleid je hen op die reis.”




