Oosterkerk, zalencentrum Bagijnehof
Koewegje 2, 8021 AG Zwolle
038-4535064
debagijn@oosterkerk.nl

Beste koffiezet(s)ter(s),
Hierbij krijgt u het koffierooster voor het derde kwartaal van 2019.
Bedankt voor uw inzet in het afgelopen kwartaal. Voor de goede orde. Als u aan de beurt bent, wilt
u er dan voor zorgen dat “alles”* vóór de dienst wordt klaargezet en dat u na de dienst in de
keuken aanwezig bent totdat alles klaar is?
Wilt u voor de veiligheid geen kinderen mee laten werken in de keuken?
Mocht u onverhoopt moeten stoppen dan is het prettig als u iemand anders kunt vinden die het van u
wil overnemen.
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Wim de Ruiter.
Het rooster:
7 jul
14 jul
21 jul
28 jul
4 aug
11 aug
18 aug
25 aug
1 sep
8 sep
15 sep
22 sep
29 sep
6 okt

Mw. J. de Vries, mw. J. Abma, mw. H. Callenbach, mw. Y.S. Haryati
Mw. B. Schouwstra, mw. I. Klos, mw. C. van Harten, mw. C. Bruning
Fam. Van Buiten, mw. L. Gerrits, mw. R. van der Meulen
Dhr. B. Broekman, fam. de Boer, dhr. P. Westerhuis
Dhr. P. la Roi, mw. T. Bloem , fam. Aalbers
Dhr. H. ter Steeg, mw. J. de Haan, mw. C. Bruning, mw. B. van de Venis
Dhr. W.de Ruiter, mw. C. Jonkmans , dhr. A. de Groot, mw. M. van Nieuwenhuizen
Mw. I. Gerritsen, mw. M. van Loo, mw. L. van Engelen, mw. C. Meijster
Mw. J. de Vries, mw. J. Abma, mw. H. Callenbach, mw. Y.S. Haryati
Mw. B. Schouwstra, mw. I. Klos, dhr. B. Koens, mw. C. van Harten
Fam. Van Buiten, mw. L. Gerrits, mw. R. van der Meulen
GEEN DIENST IN DE OOSTERKERK
Dhr. B. Broekman, fam. de Boer, dhr. P. Westerhuis
Dhr. P. la Roi, mw. T. Bloem , fam. Aalbers

“ Alles * “ wordt beschreven aan het eind van dit rooster. Ook is het in de keuken aanwezig.

Voorbereidend werk (voor de dienst en kom op tijd) 9.15 – 10.00 uur. :
ALGEMEEN:
 Rolluiken omhoog.
 Vaatwasser aanzetten : pijpje erin plaatsen, deur dicht en knop op aan. Het groene lampje gaat
branden.
 KOFFIE.
 Suiker, melk en zoetjes op de tafels zetten. Op een roestvrij stalen schaaltje. En een schoteltje
met koekjes.
 Koekjes klaarzetten in het loket en een kannetje koffiemelk en suiker..
 Twee containers koffie zetten en wanneer ze klaar zijn, de koffie in tien ( één liter)
thermoskannen doen. ( De thermoskannen uit de Hoeksteen). Nog een container koffie zetten
en als deze klaar is de container in het voorste loket aansluiten op de stroom. De koffiefilters
verwijderen en de twee koffiecontainers voorzien van koffie. Zet de vierde container aan en
overleg met de koster dat hij/zij de vijfde container aanzet.
 De tien thermoskannen met koffie verdelen over de tafels in de ontmoetingsruimte en zaal
vier.
 Zet dienbladen met koffiekopjes, net zoveel kopjes als er stoelen omheen staan, op de tafels.
 THEE.
 Theecontainer aanzetten. Waterkoker vullen en alvast laten koken.
 De blikken met theezakjes in de loketten plaatsen.
 Alvast een blad met theeglazen voor het buffet zetten.
 RANJA.
 Een tafel voor de ranja plaatsen naast de stoellift. Ranja in kannen en bekers op een dienblad
klaarzetten in de keuken.
Tijdens het koffiedrinken:








Ga tijdens het collecteren naar de keuken en doe koffie in de roestvrij stalen kannen.
Vraag bij de oppassers of ze het speelgoed, kinderwagens enz. alvast een beetje naar de
linkerhoek willen zetten. Zo ontstaat er doorgang naar zaal 4.
Doe de ranja in de bekers (half vol) op de tafel die voor de dienst is klaargezet naast de
stoellift. Zet er een schaaltje koekjes bij.
Serveer het theewater en ook koffie vanuit het loket.
Wijs de mensen erop dat er ook op de tafels thermoskannen met koffie staan en dat ze ook
naar zaal 4 kunnen.
Nog een tip: Geef niet alle koffiekannen vanuit de keuken mee om voor een tweede keer
koffie in te schenken. Je bent dan onthand in de keuken en kunt tijdelijk geen koffieschenken.
Begin wanneer er kopjes terugkomen alvast met afwassen en maak weer dienbladen in orde
met kopjes in de kasten. Als de kasten vol zijn kan de rest in de kast worden gestapeld.

