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Nieuw 

 Bezoeker/begroeter van nieuw ingekomen gemeenteleden  
Enkele uren per maand (naar eigen inzicht en mogelijkheden):  

Wie zou af en toe nieuwe gemeenteleden welkom willen heten door middel van een (kort) 
welkomstbezoekje? De adressen en namen van deze gemeenteleden worden centraal 
aangeleverd en er is informatiemateriaal over de Oosterkerkgemeente beschikbaar. De 
bezoekjes kunnen naar eigen inzicht en vermogen worden afgelegd, op momenten dat het u 
zelf uitkomt. Het is een mooie taak om nieuwe gemeenteleden wegwijs te maken en hen 
welkom te heten binnen de Oosterkerk! Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen 
met Hilly Stellingwerff via e-mail jjstellingwerff@ziggo.nl of 038-460 9817.  
 

 Wat de pot schaft: een lid voor de keukenbrigade 

Die eens per maand op de laatste dinsdag van de maand (januari t/m mei) de tafels wil 
dekken, de gasten wil bedienen en ook weer wil afruimen en afwassen in de Oosterkerk. Dit 
vanaf 17 uur ‘smiddags en om 19 uur van dezelfde dag moet alles weer spic en span zijn. 
Voor meer informatie? Wil van de Meeberg via r.klem@planet.nl of via 038-4548083. 
 

 Twee vergaderingen per jaar en daarnaast enkele dagdelen per jaar 
Contactpersoon voor de werkgroep Nieuw Ingekomen Gemeenteleden 
en afgevaardigde naar de Taakgroep Pastoraat 

Wie zou de coördinator van de werkgroep Nieuw Ingekomen Gemeenteleden in haar taken 
willen ondersteunen? De coördinator van de werkgroep verdeelt de adressen van nieuwe 
gemeenteleden onder de bezoekers; de contactpersoon van de werkgroep 
vertegenwoordigt deze werkgroep binnen de taakgroep pastoraat. Daarnaast werken de 
contactpersoon en de coördinator van de werkgroep samen in het begeleiden van de 
bezoekers en het beantwoorden van vragen die via hen binnenkomen. De taakgroep 
pastoraat vergadert twee maal per jaar en bespreekt daar onder andere het reilen en zeilen 
van de verschillende werkgroepen. Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met 
Bart Erik van Uffelen via e-mail bart.erik.van.uffelen@hotmail.com of 06-52063730. 
 
 
 
 
 

 

december 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 of 

belangstelling voor één van deze vacatures? Neem dan contact op met de contactpersoon van de 
vacature. Staat u of jij nog niet ingeschreven in onze talentenbank? Doe dat dan via volgende link 

(of via de button op de website).  Namens de talentenbank, bij voorbaat enorm bedankt!  
Marlien Poll janmarlien@home.nl of via 0642229535. 
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 Voorzitter van de Taakgroep Pastoraat : Twee vergaderingen per jaar en 
daarnaast een aantal uren per maand 

De taakgroep pastoraat is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter vertrekt 
in de eerste helft van volgend jaar, waardoor er ruim de tijd is om taken over te dragen en 
de nieuwe voorzitter in te werken. De voorzitter bereidt in samenwerking met de secretaris 
van de taakgroep de halfjaarlijkse vergaderingen voor. Daarnaast houdt de voorzitter 
contact met de contactpersonen/ vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen, zoals 
het ouderenpastoraat, algemeen pastoraat en het bezoekwerk van nieuw ingekomen 
gemeenteleden. In afstemming met de kerkenraad is de taakgroep verantwoordelijk voor 
het vaststellen van het beleid met betrekking tot pastoraat binnen de Oosterkerkgemeente. 
Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met Margrieta de Boer via e-mail 
margrieta.de.boer@home.nl of 038-4546229. 
 

In de herhaling…..  

  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 of is meer informatie gewenst? Neem dan gerust 
contact op met Jannetta Schoemaker, koster zalencentrum Bagijnehof. Dit kan op dagen dat 
zij aanwezig is in het zalencentrum of per e-mail via bagijnehof@oosterkerk.nl.  
  
 

  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 of is meer 
informatie gewenst? Neem dan gerust contact op met 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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