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Gemeente ben je met elkaar. Dat weten we en dat 
proberen we dan ook iedere zondag en door de week te 
laten merken. 

Het werk in de kerk wordt door velen vrijwilligers 
opgepakt. Tientallen kerkleden vervullen even zoveel 
functies op allerlei terrein. Het is de kunst om daarbij 
geen gaten te laten vallen.  

Deze krant geeft een duidelijk beeld van welke functies 
er momenteel zijn, wat het inhoudt en hoeveel tijd het 
kost. De vacatures, die er op dit moment zijn in de 
Ontmoetingskerk staan op een apart blad. Vaak horen 
we als we iemand vragen voor een bepaalde taak, dat 
men wel wat wil doen in de kerk, maar niet als ……  

Aarzelt u dan ook niet als er een functie bij zit die u 
misschien wel aanspreekt. Vraag nadere inlichtingen, 
ook al staat die functie niet bij de vacatures. Voor de 
meeste groepen geldt dat ze wel mensen kunnen 
gebruiken.  

Misschien wordt u enthousiast en neemt u voor enige 
tijd een van de taken op u. En natuurlijk kunt u ons ook 
attenderen op anderen, die te bescheiden zijn om zelf 
de telefoon te pakken. Gemeente ben je met elkaar.  

Vele handen maken licht werk. Als velen zich gedurende 
een uurtje per week of iets langer inzetten voor de kerk 
worden alle taken verricht en wordt niemand 
overvraagd. 

                                                                  KERKENRAADSLEDEN 

Kerkenraadsleden hebben diverse functies.  

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit ouderlingen: voorzitter, vice voorzitter, scriba (secretaris), 
ouderling-kerkrentmeester (onderhoud en financiën) en een diaken.  

Daarnaast kent de kerkenraad de volgende functies: beleidsouderling, pastorale ouderling,  jeugdouderling, 
ouderling eredienst en diakenen. Ouderlingen doen, naast een diaken meerdere keren per jaar dienst in de 
zondagse kerkdiensten. Ook in bijzondere diensten is een ouderling aanwezig. 

Kerkenraadsleden wonen diverse vergaderingen bij: moderamenvergadering en/of  kerkenraadsvergadering iedere 
twee maanden. Vaak vergaderen ze in een eigen groep: pastoraal team, liturgiecommissie, wijkdiakenen en ze zijn 
vertegenwoordigd in de Protestanse Kerk Pijnacker-Delfgauw, in het college van kerkrentmeesters, college van 
diakenen, vergadering jeugdouderlingen , de Algemene Kerkenraad of ZWO. (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingshulp). Genoemde functies staan elders beschreven. 
Contactpersoon: Betty Bos, Hans van Leijenhorst 

‘Bij twijfel doen’ 

Informatie of aanmelden via: 

het contactformulier op de site of de scriba: Betty Bos  

http://pknpijnackerdelfgauw.nl/ontmoetingskerk/contact 

scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl 

VRIJWILLIGERSKRANT 
ONTMOETINGSKERK 



PASTORAAL OUDERLING   
PASTORAAL MEDEWERKER   

CONTACTPERSOON 

Het Pastorale team bestaat uit Ouderlingen, Pastoraal 
medewerkers en Contactpersonen. Samen met de 
predikant zetten zij zich in voor de pastorale zorg in de 
gemeente.  

Ouderlingen zijn lid van de kerkenraad, met de pastoraal 

medewerkers coördineren zij het pastorale werk; zij dragen 

zorg voor gemeenteleden in de betreffende wijk. Een paar 

keer per jaar zijn zij ouderling van dienst tijdens de 

eredienst.  

Zij wonen eens per zes weken de vergaderingen van 
het Pastoraal Team bij. De twee maandelijkse 
Kerkenraadsvergaderingen kunnen bij toerbeurt 
worden bijgewoond. 

Contactpersonen bezoeken mensen in de wijk, bij 
ziekte, verjaardagen, jubilea. Daarnaast zijn er 
contactpersonen die nieuw ingekomenen bezoeken. 

Het team komt eens per zes weken bij elkaar. Zorgen 
voor gemeenteleden worden gedeeld tijdens het 
moment ‘wijken aan het woord’. Een boek wordt 
besproken. Een casus met op de achtergrond de 
vraag: ‘hoe ga je om met de, in de gefingeerde casus 
gegeven, pastorale situatie?’  
Contactpersoon: Gerdien van Drie 

VRIJWILLIGERS BIJ BEGRAFENISSEN/
TROUWERIJEN 

Terwijl de koster hoofdzakelijk bij de dienst aanwezig 
is, zorgen de vrijwilligers achter de schermen  voor 
koffie en eventuele broodjes. Na de dienst wordt sa-
men met de koster koffie geschonken etc. en alles op-
geruimd.  

Tijdsduur: variërend van 3 tot 6 uur, afhankelijk van de 
wensen rondom de uitvaart. Vrijwilligersvergoeding is 
van toepassing. 
Contactpersoon: Sjef Rullens en Olaf Elferink 

OUDERLING-KERKRENTMEESTER 
KERKRENTMEESTER 

De kerkrentmeesters vormen een team, dat de 
financiële zaken, het onderhoud van de gebouwen, de 
verhuur van het zalencentrum en de kerk en de 
werkzaamheden van de koster regelt  

Zij vergaderen iedere twee maanden, bijzondere 
omstandigheden voorbehouden.  

De ouderling-kerkrentmeesters hebben een paar keer 
per jaar dienst tijdens de eredienst en zijn lid van de 
kerkenraad en het college van kerkrentmeesters.  

Eén van hen is afgevaardigd naar de Algemene 
kerkenraad en het moderamen. 
Contactpersoon Sjef Rullens 

HULPKOSTERS 

Hulpkosters verrichten de kosterstaken op 
zondagmorgen, een enkele keer op een 
zondagmiddag/avonddienst en bij de diensten in de 
Stille Week. Volgens rooster doen zij dit gemiddeld 1x 
in de vijf weken.  

Bij afwezigheid van de koster vallen zij, in overleg, in. 
Er zijn wel enkele vereisten voor deze taak: zelfstandig 
kunnen werken, goede lichamelijke conditie i.v.m. 
sjouwen en grote afstanden lopen.  
Contactpersoon: Sjef Rullens en Olaf Elferink 

DOENERS / KLUSSERS 

Vrijwilligers die kunnen helpen met werkzaamheden 
aan de electriteit, loodgieterswerk, schilderen, noem 
maar op. Hun namen zijn bekend bij de 
kerkrentmeesters en als het nodig is, wordt er een 
beroep op hun gedaan 
Contactpersoon: Olaf Elferink 

TUINONDERHOUD 
Mensen die het onderhoud van de beplanting, het 
terras en de bestrating voor de kerk doen.  

De coördinator in de groep bepaalt wanneer 
onderhoud nodig is, wanneer het zou kunnen en regelt 
de mensen. Eventueel doet hij een oproep voor extra 
mensen. 
Contactpersoon: Olaf Elferink 

BEDRIJFSHULPVERLENER 

Mensen waarvan bekend is dat ze BHV-er zijn of een 
aantekening reanimeren hebben, zodat er bij 
calamiteiten een beroep op  ze kan worden gedaan. 
Contactpersoon: Olaf Elferink 

SCHOONMAKERS 

Om de week wordt op maandagochtend de kerk 
schoongemaakt: stofzuigen boven en beneden en 
tafels afnemen. Vele handen maken licht werk. De 
ploeg zou blij zijn met wat versterking. Het streven is 
dat je 1x in de 6  weken. Aan de beurt bent. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers die 1x in het half jaar de 
grote klussen klaren, zoals: schrobben van de 
grindvloeren, ramen zemen buiten, stoelen kerkzaal en 
deuren afnemen enz. 
Contactpersoon: Betty Bos en Olaf Elferink 

Vele handen maken licht werk ! 



DIAKENEN 

De diakenen zijn de ogen en oren van de gemeente om 
signalen op te vangen van mensen die hulp nodig 
hebben, dichtbij en ver weg. Zij proberen iets voor die 
mensen te betekenen in de breedste zin van het 
woord.  

Tot de taken van de diaken hoort het collecteren in de 
zondagse kerkdienst, de organisatie en het helpen bij 
de viering van het Heilig Avondmaal, het verzorgen van 
de zondagse bloemengroet, het organiseren van 
kerkdiensten in de Weidevogelhof, het regelen van de 
kerst- en paasattenties, de kerktelefoon, de organisatie 
van een diaconale (jeugd)reis, de voedselbank, de 
koffie-ochtenden, het opstellen van de wekelijkse 
Omzien naar elkaar-brief.  
Niet iedereen hoeft aan alles mee te doen; in onderling 
overleg worden de taken verdeeld, ook afhankelijk van 
iemands interesse. De diaconie bestaat uit een aantal 
gezellige, praktisch ingestelde mensen.  
Als diaken heb je ongeveer één keer in de twee 
maanden de taak om te collecteren in een kerkdienst, 
het geld te tellen en af te dragen. 

Vergaderingen: het PKN-College van Diakenen 
vergadert elke maand, behalve juli, augustus en 
december, en ongeveer eens in de twee maanden 
vergadert de wijkdiaconie. Bij toerbeurt wonen we de 
vergaderingen van de wijkkerkenraad bij. Daarnaast 
neemt één diaken als afvaardiging van de diaconie 
Ontmoetingskerk deel in het Moderamen van de 
wijkkerkenraad. 
Contactpersoon: Wim van der Kooij 

COMMISSIE WEIDEVOGELHOF 

De wijkkerkenraden Dorpskerk en Ontmoetingskerk 
zijn verantwoordelijk voor de vieringen in Keijzershof. 
Deze worden gehouden in een van de zalen van het 
Welzijnscentrum Keijzershof – Floralaan 102.  
Een keer in de maand op woensdag is er een 
Bijbelkring en een keer in de maand op vrijdag is er 
een viering, o.l.v. een van de wijkpredikanten. Deze 
bijeenkomsten en diensten duren 1 uur. 

De organisatie van deze vieringen is in handen van de 
diaconie. De vrijwilligers, maar ook diakenen, zorgen 
dat de oudere bewoners die niet meer zelfstandig naar 
een vieringen kunnen komen, worden opgehaald en na 
de dienst weer worden thuisgebracht.   

Vrijwilligers worden om uiterlijk 10 uur verwacht zodat 
ze ruim de tijd hebben om mensen op te halen. Ze 
begeleiden gemeenteleden die niet zonder toezicht 
naar buiten mogen of die in een rolstoel zitten. 

Na de dienst brengen de vrijwilligers de 
gemeenteleden weer terug naar de afdelingen. Dit 
betekent dat je op twee uur per keer moet rekenen, 
want de meeste vrijwilligers blijven bij de viering. 

De coördinator van de commissie is Ton van Velzen 

BLOEMENGROEP 

De bloemengroep bestaat uit 5 personen. 
Bij toerbeurt (via een rooster) verzorgen zij op zondag 
de bloemen in de kerk. Na de dienst worden de 
bloemen in twee bossen gedeeld. 
In de veertigdagentijd en de adventstijd verzorgen zij 
ook de bloemschikking die bij het project hoort. 
Met Kerst versieren zij gezamenlijk de kerk. 
Als je de bloemendienst hebt, ben je ongeveer een 
dagdeel hieraan kwijt. 
Contactpersoon: Ella van der Wal 

(JEUGD)COLLECTANTEN  

Wekelijks wordt er gecollecteerd in de kerk, naast de 
dienst doende diaken zijn er twee jeugdcollectanten en 
één volwassen collectant. Het  is fijn als de collectant 
na de kerkdienst helpt met het geldtellen, maar dat is 
niet verplicht. Als collectant ben je eens in de 6-8 
weken aan de beurt.  
Contactpersoon: Heily van der Jagt 

VOEDSELBANK 

Op woensdag ontvangen drie Pijnackerse 
coördinatoren vanuit de Voedselbank Delft lijsten met 
gegevens van Pijnackerse cliënten. Aan de hand van 
deze gegevens worden door de vrijwilligers op 
donderdagmiddag de kratten en meestal vele andere 
artikelen, zoals gekoelde en/of diepgevroren 
producten aan de cliënten uitgedeeld.  

Als vrijwilliger wordt je ongeveer eens per vier weken 
ingedeeld. Verder wordt er van de vrijwilligers 
verwacht dat zij twee keer per jaar de vergaderingen 
bijwonen en een keer per jaar meehelpen bij de 
inzamelingsactie voor de VB bij de supermarkten en de 
inzamelingsacties bij de kerken.  

Door de VB Delft wordt soms op de woensdag nog wel 
eens een beroep gedaan op de vrijwilligers uit 
Pijnacker om de pakketten te helpen vullen. De 
contactpersoon: Mary Klijnsma en Lida Gierveld 



KOFFIEDRINKEN VOOR-EN NA DE EREDIENST 

Naast het zingen, de lezingen, preek en gebeden is de 
ontmoeting tussen mensen een zeer belangrijk 
onderdeel van de wekelijkse kerkdienst en daar is 
volop gelegenheid voor.  

Voor de dienst ontmoeten mensen elkaar in de hal en 
na afloop in de hal en de wijkzaal.  
Iedere zondag zijn er tijdens deze momenten 
vrijwilligers die koffie-en theeschenken en voor de 
jeugd heeft de koster na afloop van de dienst ook 
drinken neergezet in de hal.  
Als koffieschenker ben je ongeveer eens in de 6-8 
weken aan de beurt. 
Contactpersoon: Karel Prins 

KOFFIEOCHTENDEN  

Op de dinsdag in de even weken is er een koffie/thee-
ochtend in de hal van de Ontmoetingskerk. Het is 
bedoeld voor iedereen, jong en oud, kerkelijk of niet. 
In de praktijk komen er eigenlijk vooral mensen die op 
zondag in onze kerk komen, maar er zijn gelukkig ook 
uitzonderingen. Iedereen is welkom vanaf 10 uur. Het 
is altijd erg gezellig. De mensen willen gewoon gezellig 
kletsen met elkaar, dus er is geen programma.  

De koffie/thee is gratis, maar er wordt wekelijks 
gespaard in een spaarvarken voor een lunch. 
Regelmatig wordt er dan ook een lunch verzorgd. Dat 
is voor iedereen een feestje. Soms hebben we een 
warme maaltijd met elkaar. Een gewone koffieochtend 
duurt van 10-12 uur. Als er een lunch is, gaan de 
mensen rond 13.30 uur weer naar huis. Er komen 
meestal 25-30 gasten. De koffie/thee wordt door 3 
vrijwilligers ingeschonken. Zij zijn ongeveer 1x in de 6 
of 8 weken aan de beurt. Meestal zijn we rond 12 uur 
klaar. Als er een lunch is, zijn we wat langer bezig met 
opruimen. We hebben een groot team met 
enthousiaste koffieschenkers, daarom zijn ze niet zo 
vaak aan de beurt. En als iemand een keer niet kan 
komen, kan er onderling geruild worden.  

Contactpersoon: Ellen Lalleman 

ZWO 

De ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking en bestaat uit mensen die 
betrokkenheid hebben met deze thematiek. Het gaat 
met name om rechtvaardigheid, duurzaamheid en 
geloofsuitwisseling. 
Mensen die zich verbonden voelen met de 
buitenlandse partnergemeenten en tijd, energie en 
creativiteit willen steken in die verbondenheid. 
Contactpersoon:  Heily van der Jagt 

VERVOER NAAR KERKDIENSTEN  

De vervoersdienst verzorgt het vervoer van en naar de 
kerk voor mensen die de zondagse kerkdienst in de 
Ontmoetingskerk willen bezoeken en daarvoor 
afhankelijk zijn van een auto. 

De chauffeurs halen, op basis van een roosterindeling, 
de betreffende personen op, begeleiden de mensen 
van en naar de auto en brengen ze na afloop van de 
kerkdienst weer thuis. 

Volgens rooster ben je ongeveer 1x per maand aan de 
beurt De passagiers worden meestal rond 9.30 uur 
opgehaald en gaan weer naar huis na het koffiedrinken 
na de dienst. In de praktijk komt het er op neer dat je 
rond 12.15 uur klaar bent. Dit kan ook in onderlinge 
afstemming met de passagiers. 
Contactpersoon: Alwin v.d. Geer en Koos v.d. Elst  

WELKOMSTCOMMISSIE 

Vrijwilligers van de welkomsgroep staan tussen 9.30 en 
10.00 uur bij de ingang van de kerkzaal en heten de 
mensen van harte welkom en wensen hen een goede 
kerkdienst toe. Zij helpen eventuele gasten met vragen 
en wijzen hen de weg. 

Als er folders of andere papieren zijn om uit te delen, 
dan geven zij deze aan de mensen bij het binnengaan 
van de kerk. Om 9.58 uur sluiten zij de deur van de 
kerkzaal en blijven in de hal staan om mensen welkom 
te heten die na het sluiten van de kerkzaaldeur binnen-
komen en vragen hen in de hal te wachten.  
Om 10.00 uur openen zij de deur wagenwijd, zodat de 
organist kan gaan spelen en de ouderling, diaken en 
predikant binnen kunnen komen. Het intochtslied 
wordt gezongen, de laatkomers kunnen nu hun plaats 
innemen, evenals het lid van de welkomstcommissie.  
Contactpersoon: Heily van der Jagt 

TAIZEGROEP 

Ongeveer 3x per jaar helpen vrijwilligers  bij het 
voorbereiden van de Tazédiensten. . 
Contactpersoon: Heily van der Jagt 

Wees welkom 



DE LITURGIECOMMISSIE 

De liturgiecommissie houdt zich bezig met zaken 
aangaande de eredienst; vorm en invulling van de 
eredienstvieringen en onderdelen daarvan. 
De commissie wil ook een soort platform zijn waarop 
van gedachten gewisseld kan worden over mogelijke 
aanpassingen of vernieuwing van de eredienst.  

Het doel van de commissie is: liturgisch vorm te geven 
aan de ‘gewone’ eredienst, die recht doet aan het 
karakter van onze gemeente. Tevens de Maaltijd van 
de Heer-, Stille Week- en Goede vrijdag diensten, en 
andere bijzondere diensten; Muziekbeleid: samenhang 
scheppen tussen liturgievorm en muzieksoort; 
Het doen van voorstellen en aanbevelingen aan de 
kerkenraad.  

De liturgiecommissie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Eén van de 
commissieleden is ouderling. Deze rapporteert en 
informeert de kerkenraad mondeling en middels de 
notulen van de bijeenkomsten. 
De commissie vergadert ongeveer acht keer per jaar.  
Van de leden wordt verwacht dat zij affiniteit 
hebben  met liturgie en kerkmuziek of daarvoor 
interesse en feeling hebben. 
Contactpersoon John Hoozemans 

LECTOR 

Onze lectorengroep verzorgt de Bijbellezingen in de 
kerkdienst. Een lector is 5 a 6 keer per jaar aan de 
beurt, hij/zij moet goed kunnen lezen, een duidelijke 
stem hebben en er geen moeite mee hebben om voor 
in de kerk op te treden. Naast de lezingen in de 
Ontmoetingskerk komen er af en toe ook leesbeurten 
voor in een van de andere Pijnackerse kerken. 
Contactpersoon: Johan Hoek 

BEAMIST 

Tijdens de reguliere kerkdiensten wordt er gebruik 
gemaakt van een presentatie van de liturgie en 
mededelingen op schermen via beamers. Deze 
presentaties moeten worden voorbereid door een 
beamist. Soms wordt er ook een beroep op hen 
gedaan bij bijzondere diensten. 

Van de roostermakers krijg je via een mail, voor 
vrijdag voor 19.00 uur, de liturgie van de 
dienstdoende dominee en de mededelingen 
toegestuurd.  

Vaardigheden voor een beamist zijn: bekend zijn met 
omgaan met een computer en het programma 
PowerPoint van MicroSoft.  
Je bent al met al een dagdeel bezig om de 
presentaties te maken, afhankelijk van de ervaring en 
of er veel bijzondere wensen zijn als filmpjes. Er is een 
handleiding hoe de liederen en de teksten worden 
gemaakt en veel liederen staan al op de harde schijf. 

Contactpersoon is Adrie van Heerden 

WEBREDACTEUR 

De webredacteur houdt de website van de 
Ontmoetingskerk bij. Hij is bekend met met digitale 
communicatie en zet deze in voor onze kerk?  

De website wordt bijgehouden in het zeer 
gebruikersvriendelijke content management systeem 
WordPress, dit heeft veel overeenkomsten met Word. 

De taken van de website beheerder zijn o.a. 
Het bijhouden van de website van de 
Ontmoetingskerk 
Meehelpen met het bijhouden van de website van de 
Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 
Meedoen met het webteam van de websites van de 
Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 
Meedenken hoe de Ontmoetingskerk de website kan 
gebruiken en inzetten om onze doelgroepen te 
bereiken. 

De hoeveelheid tijd die je er aan besteed, is wisselend 
maar gemiddeld zo’n 1 tot 2 uur per week. 
Contactpersoon: Betty Bos 

VORMING & TOERUSTING  

De commissie V&T zet zich tijdens het kerkelijk jaar in 
om inspirerende activiteiten te organiseren rond 
diverse thema’s. Het doel is het bevorderen van de 
ontwikkeling, toerusting en vorming van 
gemeenteleden en om verbindingen te leggen binnen 
en buiten de Ontmoetingskerk om zo mensen te 
inspireren. 
Binnen de groep is men bezig met de vraag hoe er 
vorm gegeven kan worden aan Waarderende 
Gemeenteopbouw. 
De commissie komt ongeveer acht maal per jaar bij 
elkaar. Daarnaast ben je bij toerbeurt als (mede)
organisator van een activiteit aanwezig als gastheer of 
gastvrouw. 
Contactpersoon:Jitka Bulthuis. 

Als alle vrijwilligers sterren zouden zijn, werd het 

nooit meer donker 



JEUGDOUDERLING 

Een jeugdouderling is betrokken bij het jeugdwerk, bezoekt 

vergaderingen en activiteiten en doet verslag aan de 

kerkenraad. 

Contactpersoon: Ria Vreugdenhil 

FF ANDERS 

FF Anders organiseert op de zaterdag voor Palmpasen  
Paasfeest FF Anders  

de zaterdag voor de kerstvakantie het  
Kinder Kerstfeest.  

Daarnaast zijn er de   
FF  Anders dagen in de herfstvakantie.  

Bij alle activiteiten zijn vrijwilligers nodig, die helpen 
met de voorbereidingen: voorbereidingsavond, 
uitnodigingen rondbrengen, zaal klaarmaken, hulp op 
de dag zelf en opruimen. Vrijwilligers van alle 
leeftijden kunnen meedoen en ook zelf aangeven 
wanneer ze beschikbaar bent. Tieners kunnen dit ook 
doen voor hun maatschappelijke stage.  
Contactpersoon Jitka Bulthuis 

SPEELKERK 

De vrijwilligers van de crèche zorgen ervoor dat 
ouders van kleine kinderen (jonger dan 4 jaar) rustig 
een kerkdienst kunnen bijwonen. Tijdens de dienst 
vermaken zij de kinderen. Een vrijwilliger moet het 
leuk vinden om met kleine kinderen te spelen en ze 
bezig te houden. Je moet direct kunnen reageren op 
eventuele problemen of huilbuien en ook moet er wel 
eens een baby verschoond worden. Geduld hebben is 
een pré. In principe is de vrijwilliger 1x per 6 weken 
ingeroosterd.  
Contactpersoon is Marjolein Lalleman  

KINDERKERK EN JONGERENKERK 

Kinderkerk bestaat uit 2 groepen.  
Jongsten: onderbouw basisschool en oudsten: bovenbouw basisschool  
De Jongerenkerk is van 12 t/m 15 jaar. 

Zij komen wekelijks (m.u.v. zomervakantie) tijdens de kerkdiensten bij elkaar en doen aan geloofsopvoeding. Er 
worden volgens een rooster verhalen uit de Bijbel vertelt. Er wordt gebruik gemaakt van Kind Op Zondag of door 
JOP of NBG beschikbaar gesteld materiaal. Na dit deel worden vaak spelletjes of andere op de leeftijd en behoefte 
van de kinderen afgestemde activiteiten gedaan. De groepsgrootte varieert van 2 tot soms wel 15 kinderen, maar 
dat is een uitzondering. Jongerenkerk heeft meer accent op geloofsontwikkeling en toepassing. Uiteraard praten 
we daar veel over met elkaar.  

“Het is zo leuk om met deze kinderen en tieners aan de slag te gaan. Ik kom bijna elke zondag nadat ik een groep 
gedraaid heb, vol energie terug.”  

Vrijwilligers moeten vooral affiniteit met de doelgroep (kinderen) hebben en het belangrijk vinden om hun 
geloofservaring met hen te delen. Er zijn  ongeveer 10 groepsleiders(meestal vrouwen/ moeders). Een aantal 
groepsleiders werkt ook in het onderwijs. Zij draaien gemiddeld eens in de 5-6 weken een dienst. 

Het voorbereiden van een dienst duurt max 1 uur. Soms zijn er thema’s en dan is het wat meer werk.  
Er wordt 2-3 keer per jaar ’s avonds vergaderd. 

Er worden geen speciale vaardigheden verwacht. In het begin loopt je met iemand mee die al wat meer ervaring 
heeft en daarmee leer je het ‘vak’.  

Informeer gerust bij iemand van de leiding. Je ziet ze elke zondag de kaars ophalen en terugbrengen.  
Contactpersoon:  

‘Als velen zich gedurende een uurtje per week of 

iets langer inzetten voor de kerk worden alle ta-

ken verricht en wordt niemand overvraagd’ 


