
                                    

Vacature overzicht 

 

Deze maand nieuwe vacatures! Onze oproep van afgelopen maand voor een lid van het redactieteam 

t.b.v. de Bagijn heeft gewerkt. Dat is prettig! Toch hebben we ook nog een aantal vacatures in de 

herhaling. Wellicht toch nog iets voor u/jou om te overwegen? Vele handen maken licht werk!  

Nieuw 

 De beheerder van het zalencentrum heeft nog een aantal openstaande 
taken. Wie o wie? 

o Gastvrouw/gastheer om samen met iemand eens in de vier weken op 
donderdagavond de deuren te openen en te sluiten. Je schenkt koffie/thee voor 
verschillende groepen en zorgt dat gewenste apparatuur klaar staat; 

o Iemand die zorg draagt voor het onkruid vrij maken/houden van de fietsenstalling en 
rond de kerk; 

o Gastheer/gastvrouw voor OPEN MONUMENTENDAG 8 september. Tussen 10.00 en 
17.00 uur zijn er mensen nodig bezoekers en koren gastvrij in ons monument willen 
ontvangen. We streven naar tijdsvakken van 2 à 3 uur; 

o Gastheer/gastvrouw voor overdag die op verschillende momenten bereid is groepen 
te ontvangen en van koffie/thee te voorzien. 

Voor informatie of aanmelding kunt u/jij contact opnemen met Jannetta Schoemaker, 
bagijnehof@oosterkerk.nl 
 

 In de herhaling 

 Lid beamerteam. Wie wil de kerkdienst zichtbaar laten zijn op de 
schermen in de kerkzaal?  Word dan lid van het beamerteam!  

Het team is opzoek naar aanvulling voor hun team. Ieder teamlid heeft zo’n 1 keer per maand dienst 

volgens rooster. Aan voorbereiding kost dit zo’n 1 a 2 uur  in de week voorafgaande aan de dienst . 

Als lid van het beamerteam is het noodzaak om goed met een computer om te kunnen gaan en om 

het programma PowerPoint te kennen. Natuurlijk hoort er ook een opleiding bij die alles rondom het 

begeleiden van de dienst op beeld duidelijk maakt. Meer informatie of eens een dienst meedraaien? 

Informatie via Maarten Matser via mjmatser@hetnet.nl of 0627597783. 

 

 Ben jij graag een spin in het web?  Wie lijkt het nuttig, leerzaam en 
boeiend om 2e scriba te zijn van de Oosterkerk? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!  

Het scribaat van de Oosterkerk is een duo-functie samen met Lies Gerrits. Het is een functie waarin 

veel dingen gebeuren.  Vanuit je functie bezoek je onder  andere de kerkenraadsvergaderingen en 

moderamenvergaderingen. Notuleren is niet nodig, want daarvoor is een notuliste. De bijbehorende 

taken zijn: beleidsvoorbereidende taken, contacten onderhouden, agenda samenstellen en het 

houden van een vinger aan de pols. Een verantwoordelijke functie met veel mogelijkheden voor 

eigen initiatief en vernieuwing! Qua tijdsindicatie kost het ongeveer 3 uur per week. Meer 

informatie via Lies Gerrits of Wil van de Meeberg via scriba@oosterkerk.nl 
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 2 jongeren voor het dreamteam!  Wie is er handig met computers? En 
wil wel wat doen in de kerk op de achtergrond?  Spreekt dit jou/jullie 
aan? Dan is het beamerteam opzoek naar jou/jullie als dreamteam!  

Want het beamerteam wil graag een jong dreamteam opleiden! Jullie als jongeren weten als geen 

ander om te gaan met de computer en werken met PowerPoint alsof je nog nooit anders hebt 

gedaan. Misschien heb je ook nog wel goede ideeën die het proces kunnen versnellen of 

bijvoorbeeld het overbrengen van de boodschap op beeld beter maken. Nou goed, als al deze 

bovenstaande tekst jou/jullie aanspreekt? En je wel wat wilt doen in de kerk, maar niet teveel? En 

niet op de voorgrond wilt treden maar liever wat achter de schermen werkt? Dan is het handig dat 

jij/jullie gaan praten met Maarten Matser. Want het werken als teamlid in het beamerteam is gaaf. 

Je hebt maar 1 keer per maand dienst en aan voorbereiding kost het je zo’n 1 a 2 uur in de week 

voorafgaande aan de dienst. Tijd genoeg blijft er dus nog over voor je school, studie, vrienden, 

bijbaantje en hobby’s. Genoeg gepraat en jij/jullie enthousiast? Stuur een e-mail, of een whats-app 

naar Maarten Matser via mjmatser@hetnet.nl of 0627597783 of maak even een praatje met een lid 

van het beamerteam aan het einde van de dienst. 

 

Wij zijn ook opzoek naar..…..  

 2 Diakenen, Informatie via Chris Bosch tel. 06-40460689 of per e-mail 

c.a.bosch@compaqnet.nl  
 Voorzitter Taakgroep pastoraat, Informatie via Margrieta de Boer per e-mail 

margrieta.de.boer@home.nl of tel. 038-4546229. 
 

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). Zelf een 

vacature aanbieden? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.  
 Namens de talentenbank, bij voorbaat enorm bedankt!  

Marlien Poll janmarlien@home.nl of via 0642229535. 
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