
 

  

Het gaat goed,  

      maar we kunnen je 

hulp nog goed gebruiken! 

 

 

Oktober 2019 

Dit is de nieuwe editie van de vacaturekrant. Er wordt in onze wijkgemeente 

door heel veel mensen heel veel werk verzet. We kunnen echter nog steeds 

nieuwe mensen gebruiken. We hebben alle taken eens op een rijtje gezet. 

Er zitten grotere en kleine klusjes bij. Heb je zin om wat meer betrokken te 

raken bij de gemeente? Ben je op zoek naar een praktische klus? Wil je wat 

meer mensen leren kennen? Aarzel dan niet en neem contact op met de 

genoemde contactpersonen. 
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Autodienst Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het bij toerbeurt ophalen en brengen naar de zondagse 
kerkdienst van gemeenteleden, die bijvoorbeeld slecht 
ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Eens in de 4 à 5 weken 
volgens het rooster. 
 

Wat brengt het je? 
Meer betrokkenheid bij 
minder mobiele 
gemeenteleden. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Altijd al graag taxichauffeur 
willen worden is een pré. 

Contact:   autodienst@pwano.nl  
Anke Buntjer: 055-3603431 , Miep de Jonge: 055-3661306 

 

Handje hulp Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het bieden van incidentele hulp op kleine schaal. 
Bijvoorbeeld: een fietsband plakken, een keertje 
boodschappen doen, vervoer naar het ziekenhuis of een 
klusje doen in of om het huis. 
Onder het motto omzien naar elkaar in de wijk. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Dit is volledig afhankelijk 
van de activiteit. 
 

Wat brengt het je? 
Hulpvragers kunnen 
helpen. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? Door de grote 
diversiteit aan hulpvragen is 
er voor iedereen wat wils. 

Contact: Diaconie,   diaconie@pwano.nl.  

 

Bezoekmedewerker Inhoud van de taak/activiteit: 
Je hebt een aantal personen. 
Je brengt ouderen een bezoekje rond hun verjaardag 
(80, 85, 90.. enz. jaar) 
Je brengt een bezoekje bij een huwelijksjubileum. 
Je nodigt nieuw-ingekomenen uit voor een 
kennismakingsavond.  

Hoeveel tijd vraagt het? 
Gemiddeld 1 á 2 keer per 
maand een bezoekje 
afleggen. 
2x per jaar een 
ontmoeting met andere 
bezoekmedewerkers. 

Wat brengt het je? 
Mooie warme 
gesprekken. 
Het gevoel dat je iemand 
blij gemaakt hebt als je 
op bezoek bent geweest. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Een luisterend oor. 
Het prettig vinden om met 
mensen in contact te zijn. 

Contact: Suze de Vries,   devriesscholtens@chello.nl; 055-8433430 

 

mailto:autodienst@pwano.nl
mailto:diaconie@pwano.nl
mailto:devriesscholtens@chello.nl
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Taakgroep eredienst 
 

Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het meedenken in een kleine groep gemeenteleden over 
alles wat betrekking heeft op de eredienst 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Drie keer per jaar is er 
een overleg met de 
taakgroep. 
 

Wat brengt het je? 
Je krijgt als het ware” een 
kijkje in de keuken” van de 
kerk. 
We gaan samen in gesprek 
over hoe het gaat in de 
vieringen. Je hebt de 
mogelijkheid  om ideeën 
in te brengen voor 
afwisseling in de 
erediensten. Zo ben je 
betrokken bij  plannen van 
diensten met 
verschillende activiteiten 
en medewerking van 
koren etc. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Gevoel voor de waarde van 
“vieren”  in onze kerk. 

Contact: Rachel Mulder    raabeckmann@hotmail.com   06 18053499 

 

Medewerking 
muziekdienst  

Inhoud van de taak/ activiteit: 
2 à 3 x per jaar verleen je muzikale medewerking aan de 
eredienst, instrumentaal dan wel vocaal. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Per muziekdienst  2 à 3 
repetitieavonden en wat 
thuisstudie en natuurlijk 1 
zondagmorgen. 

Wat brengt het je? 
Je levert een waardevolle 
bijdrage aan de eredienst, 
je leert andere mensen op 
een ontspannen manier 
kennen. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
een zekere mate van 
muzikaliteit en inzet. 

Contact: Carla van Vliet,   carlavv@casema.nl  

 
 
 
 
 

mailto:raabeckmann@hotmail.com
mailto:carlavv@casema.nl
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Medewerker 
beeldschermen 

Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het verzorgen van de presentatie tijdens de kerkdienst 
op de zondagmorgen op de beeldschermen in de kerk. 
De predikant levert de teksten aan. De liederen kan je 
downloaden van liedboek online. Een handleiding voor 
het maken van een presentatie is beschikbaar. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Je bent 1 x per 4-5 weken 
aan de beurt. Het kost je 1 
uur aan voorbereiding + de 
aanwezigheid in de dienst 
op zondagmorgen. 

Wat brengt het je? 
Je kunt een lekker 
praktische bijdrage 
leveren aan de diensten 
in de kerk. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Je bent vaardig in het  
werken met Microsoft-
Powerpoint. 

Contact: Bert Langendijk,    l.langendijk1@kpnmail.nl 

 

Bloemendienst: kopen Inhoud van de taak/ activiteit: 
Kopen van de 3 boeketten bloemen per eredienst 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Ongeveer 1 uur per keer. 
 

Wat brengt het je? 
Betrokkenheid  

We werken volgens een 
rooster. Je bent ongeveer 8 
tot 10 x per jaar aan de beurt 
om de bloemen te kopen op 
de zaterdag, voorafgaand 
aan de zondagsdienst. We 
kunnen je uiteraard ook 
minder vaak inplannen. 
Zoveel te meer mensen, 
zoveel te minder beurten. 

Contact: Betty Wierenga,  j.wierenga@upcmail.nl 055-8448884 

 
  

mailto:l.langendijk1@kpnmail.nl
mailto:j.wierenga@upcmail.nl
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Bloemendienst: 
bezorgen  
 

Inhoud van de taak/ activiteit: 
Bezorgen van een boeket bloemen na de zondagdienst 
Per mail krijg je door wie op welke zondag de bloemen 
krijgt, met vermelding van de reden. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Ligt aan de duur van het 
bezoekje. 
 
Aan de hand van een 
jaarrooster word je 
ingepland. We houden 
uiteraard rekening met 
jouw verhinderingen. 
Doorgaans ben je 9 á 10 x 
per jaar aan de beurt, 
maar we kunnen je 
uiteraard ook minder vaak 
inplannen. 
 

Wat brengt het je? 
 
Contact met 
medegemeenteleden. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Het is leuk als je even de tijd 
neemt om met de mensen te 
praten, die de bloemen 
krijgen. 

Contact: Betty Wierenga,  j.wierenga@upcmail.nl 055-8448884 

 

KIDSkledingmarkt Inhoud van de taak/ activiteit: 
Om een markt te kunnen realiseren wordt er door een 

team vrijwilligers : kleding ingezameld, kleding 

gesorteerd, geflyerd, de markt opgebouwd en alles na de 

markt weer door naar goede doelen! 
Hoeveel tijd vraagt het? 
2 maal per jaar aantal 
dagen/avonden voor 
inzamelen, sorteren en 
opbouwen van de markt  

Wat brengt het je? 
Onderlinge contacten 
met andere vrijwilligers 
en vooral veel blije 
kinderen en ouders.  

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Al is het met een gedeelte, of 
met alles?! 
Wacht niet langer om de 
jouw gegeven talenten..... 
glans te geven! En je handen 
uit de mouwen te steken! 

Contact: Hennie van de Kamp,  hennievandekamp@hotmail.com  06 27391559 

 
 

mailto:j.wierenga@upcmail.nl
mailto:hennievandekamp@hotmail.com
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Oppas tijdens de 
kerkdienst 

Inhoud van de taak/ activiteit: 
Je past op de allerkleinsten van onze gemeente tijdens 
de kerkdienst op zondagmorgen in De Ontmoeting. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Nieuwe oppassers zijn 
hard nodig! Op dit 
moment is het groepje 
maar klein, waardoor 
iedereen vaak aan de 
beurt is. Het wordt 
natuurlijk makkelijker met 
meer mensen! Schroom 
dus niet om je aan te 
melden!  
Geen vergadertijd. 

Wat brengt het je? 
Het brengt je in contact 
met de ouders uit deze 
doelgroep en een 
(meestal ;-) gezellig 
uurtje vol speelgoed, 
kleurboeken, 
loopfietsjes, limonade 
met een koekje en cd-
muziek. Bij mooi weer 
zelfs in de zon op het 
schoolplein van De 
Hertog Van Gelre. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Iedereen die het leuk vindt 
om met de allerkleinsten te 
lezen, zingen, dansen en 
spelen is geschikt voor de 
oppas! Ook opa's en oma's 
zijn van harte welkom, net 
als ooms, tantes, neven, 
nichten, broers, zussen, 
noem maar op!  

Contact: Jeanine van Brummen,   jeaninevanbrummen@hotmail.com 

 

Kerk op schoot  Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het samen organiseren van Kerk op Schootvieringen 
voor kinderen van 0-4 jaar en hun familie.  

Hoeveel tijd vraagt het? 
Zo'n 6x per jaar een 
overleg over inhoud van 
de diensten. Daar is veel 
materiaal voor 
beschikbaar. Daarnaast 
praktische zaken, zoals het 
zorgen voor materiaal voor 
tijdens de vieringen. 
En natuurlijk 6x per jaar de 
vieringen zelf! 

Wat brengt het je? 
Betrokkenheid bij de 
allerjongsten in en om de 
gemeente.  

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Plezier in het (mede) 
organiseren van deze 
prachtige vieringen.  

Contact: Milja van Engelen, Annelies Gesthuizen en Kim van Brummen, 

   kerkopschoot@pwano.nl  

 

 
 

mailto:jeaninevanbrummen@hotmail.com
mailto:kerkopschoot@pwano.nl
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Rock Solid / 
Solid Friends 

Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het verzorgen van de Rock Solid (12-15) en Solid Friends 
(15+) diensten twee keer per maand. Jongeren hebben 
de gehele kerkdienst een eigen dienst op de jeugdzolder 
van de Ontmoeting, met een bepaald thema, dat 
ontdekken aan de hand van spelletjes, bijbelteksten en 
goede gesprekken. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Je bent ongeveer 8x p/jaar 
aan de beurt. Bij RS altijd 
samen in een tweetal. De 
voorbereiding dmv Kind op 
Zondag kost ongeveer een 
uur en we vergaderen 
ongeveer 2 keer per jaar. 

Wat brengt het je? 
Het brengt je meer 
onderlinge contacten 
met andere leiding en 
tieners, een kijk op het 
leven door de bril van 12 
plussers en een nauwere 
band met de doelgroep. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? Als je het leuk 
vindt om contact te leggen 
met pubers, iets van jezelf te 
laten zien en open staat voor 
hoe zij het leven en geloof 
beleven dan zien we je graag 
in ons team! 

Contact: Jeanine van Brummen,   jeaninevanbrummen@hotmail.com 

 

Kindernevendienst Inhoud van de taak/ activiteit: 
Op zondag tijdens de kerkdienst met de kinderen naar 
boven om vorm en inhoud te geven aan de 
kindernevendienst (in grote lijnen: verhaal 
lezen/vertellen, over doorpraten en een creatieve 
verwerking). We sluiten zoveel mogelijk aan bij het 
onderwerp in de kerk. 2x per jaar vindt er een project 
plaats, waar we enkele weken aan werken (40-dagentijd 
en Advent) 

Hoeveel tijd vraagt het? 
+/- 3 zondagen per 
kwartaal. Korte 
voorbereiding voor deze 
zondagen. +/- 3 keer per 
jaaroverleg. 2x per jaar is 
een project, per project 
bereiden 2 a 3 mensen dit 
voor. We zijn op zoek naar 
nieuwe mensen die aan 
willen sluiten, zodat we 
taken meer kunnen 
verdelen. 

Wat brengt het je? 
Leuk contact en 
gezelligheid met de 
kinderen en als leiding 
onderling. Op een fijne 
manier je geloof 
uitdragen. Fijn om 
onderdeel te zijn van 
een gemeente en lief en 
leed met elkaar te delen. 
Ook de projecten zijn erg 
leuk om voor te 
bereiden! 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
Leuk vinden om met 
kinderen om te gaan. 
Iedereen brengt eigen 
kwaliteiten en talenten met 
zich mee. Er is ruimte voor 
eigen inbreng en creativiteit. 

Contact: Jeanine van Brummen,   jeaninevanbrummen@hotmail.com  

mailto:jeaninevanbrummen@hotmail.com
mailto:jeaninevanbrummen@hotmail.com
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Medewerker 
koffieschenken 
 
 

Inhoud van de taak/ activiteit: 
Het bedienen bij één van de twee uitgifte -punten  voor 
koffie/thee na de kerkdienst. 
Het opruimen en verzorgen van de afwas(machine). 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Je bent 7 x per jaar aan de 
beurt. Het kost je geen 
voorbereiding alleen de 
aanwezigheid in de dienst 
op zondagmorgen. 

Wat brengt het je? 
Je kunt een lekker 
praktische bijdrage 
leveren aan de diensten 
in de kerk en tussen het 
schenken door maak je 
met deze en gene nog 
weer even een praatje. 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
 
Een gulle lach en een 
gastvrije uitstraling. 

Contact: Martin Hans Burger,    martinhansburger@gmail.com 

 

Medewerker 
Schoonmaakploeg 

Inhoud van de taak/ activiteit 
Samen met anderen van de schoonmaakploeg houden 
jullie het kerkgebouw en “De Ontmoeting” schoon. 

Hoeveel tijd vraagt het? 
Ca 2 uur in de 3 weken. 
Momenteel is er een 
rooster van 3 groepen, elk 
bestaande uit 3 mensen. 
1x per week op maandag is 
er een groep aan de beurt. 
2 groepen werken altijd op 
de ochtend, 1 groep op de 
middag. Met meer 
aanmeldingen kunnen we 
een nieuwe groep maken 
zodat we allemaal maar 1x 
in de 4 weken aan de 
beurt zijn. 

Wat brengt het je? 
Met je eigen groepje 
kun je in een 
ontspannen sfeer een  
praktische bijdrage 
leveren aan het samen 
“kerk-zijn”. 
In de koffiepauze met 
wat lekkers, is er alle tijd 
om bij te praten. 
 
 

Welke kwaliteiten heb je 
ervoor nodig? 
 
Je handen uit de mouwen 
steken! 

Contact: Ben Bos    koster@pwano.nl ; telefoon: 06-51391166 

 

mailto:martinhansburger@gmail.com
mailto:koster@pwano.nl

