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Nieuw 

  1 keer per maand vervoer: Wilhelmina van Sonsbeekhuis naar kerk v.v. 

Wie zou één keer per maand een mevrouw, in rolstoel, willen ophalen vanuit het Wilhelmina 

van Sonsbeekhuis en willen brengen naar de kerk? Vanzelfsprekend ook weer na de dienst 

terug brengen naar haar huis. Het Wilhelmina van Sonsbeekhuis ligt in de Bagijnewijde, 

nieuwe wooncomplex nagenoeg naast de Oostkerk. Meer informatie? Neem gerust contact 

op met Karst Mulder via 038-4547960 of per e-mail via karstmulder@telfort.nl.  

 

  Voor i/h wijkcentrum: gastheer/vrouw donderdagav 1x per 4 weken 

Wie wil met ingang van januari eenmaal in de vier weken op donderdagavond 
gastheer/vrouw zijn in zalencentrum Bagijnehof? De taken zijn divers en samen met een 
andere gastheer/vrouw wordt de dienst gedraaid. Tijden: openen om 19.00 uur en sluiten 
rond 22.30 uur. Is het wat voor u/jou dan of is meer informatie gewenst? Meld u/jij zich bij 
Jannetta Schoemaker, koster zalencentrum Bagijnehof. Dit kan op dagen dat zij aanwezig is 
in het zalencentrum of per e-mail via bagijnehof@oosterkerk.nl.  
 

  Notulist(e): voor ongeveer 10 vergaderingen p/j op de maandagavond 
Wie wil zich inzetten als notulist(e) voor de kerkenraad- en moderamenvergaderingen? Het betreft 

ongeveer 10 vergaderingen per jaar op maandagavond van half 8 tot 10 uur. Het is een interessante 

functie, je bent een spin in het web. Het betreft soms vertrouwelijke informatie waarbij het een pré 

is als je een beetje op de hoogte bent van het reilen en zeilen van de Oosterkerk en de PGZ. Je wordt 

goed ingewerkt door de beide scriba's. Meer info bij scriba@oosterkerk.nl of via Lies Gerrits en Wil 

van de Meeberg. 

 

Een voorproefje voor volgende maand…. 

 Bezoeker(s) nieuw ingekomen 

 Deelnemer taakgroep pastoraat vanuit werkgroep nieuw ingekomen  

 

 

 

november 2017 
Vanuit de talentenbank een oproep voor u of jou! 

Wie heeft nog wat tijd over? Structureel of incidenteel? 
Kijk hieronder voor het actuele overzicht met openstaande vacatures! Heeft u, heb jij  talent voor 

één van deze vacatures? Neemt dan contact op met de contactpersoon die bij de vacature 
vermeld staat. Sta jij/u nog niet ingeschreven in onze talentenbank? Doe dat dan via volgende link 

(of via de button op de website).  Namens de talentenbank, 
Marlien Poll janmarlien@home.nl of via 0642229535 
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In de herhaling… 

 Houd jij van klussen (niet te) groot of klein?  
 
De beheercommissie zoekt mensen die in de kerk en in de Bagijnehof  onderhoudsklussen of 
kleine aanpassingen willen doen. Deze zijn zeer divers. Omdat de werkzaamheden heel 
divers zijn zouden wij ook graag willen weten op welk vlak jij/u handig bent zoals bijv met 
elektriciteit of schilderwerk etc. Is het wat voor u/jou dan kunt u zich aanmelden bij de 
beheercommissie via Henk Ter Steeg via 0624771599 
of htsteeg@gmail.com.  
 

  Voor in het wijkcentrum: gastheer of gastvrouw voor overdag 
 
De koster van zalencentrum Bagijnehof zoekt gastheren of gastvrouwen die overdag een 
dienst willen draaien. De tijden en dagen zijn in overleg met elkaar af te stemmen. Het kan 
gaan om eenmalige diensten of diensten die wekelijks (ook vaak met een bepaalde periode) 
voorkomen. De werkzaamheden zijn divers en bestaan o.a. uit: het openstellen van de zaal, 
koffieschenken, beschikbaar zijn als aanspreekpunt etc. Is het wat voor u/jou dan of is meer 
informatie gewenst? Meld u/jij zich bij Jannetta Schoemaker, koster zalencentrum 
Bagijnehof. Dit kan op dagen dat zij aanwezig is in het zalencentrum of per e-mail via 
bagijnehof@oosterkerk.nl.  
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