
TALENTENJACHTLAAN 
 

Naam: 
Telefoonnummer / emailadres: 
 
Heb je interesse in één of meerdere van de onderstaande rollen? Vink deze aan! 
 
Vieringen      Talenten: 

o Kinderkoorleden     enthousiast – muzikaal – vanaf +/- 5 jaar 
o Koorleden (zeker sopranen en mannen!)  zangtalent – leergierig - muzikaal 
o Instrumentalisten jong en oud    in bezit van instrument – enthousiast – samenwerken                                                   
o Leden nieuwe werkgroep liturgie   gevoel voor liturgie – organisatiesensitief  
o Leden werkgroep beeld    ervaring met beeld, nauwkeurig, leergierig 
o Bloemschikkunstenaar    creatief – leergierig - enthousiast 
o Medewerker reservering kerkdiensten   nauwkeurig - gestructureerd - oplossingsgericht 
o Gastheer/vrouw voor placeren tijdens kerkdienst gastvrij - gestructureerd – organisatorisch 
o Hulpkosters     gastvrij - organisatorisch - werkt graag samen 
o Assistentie bij een verhuring of uitvaart  gestructureerd - flexibel – gastvrij 

  
Jeugd 

o Coördinator jeugdcollectanten   organisatorisch – enthousiast - flexibel 
o Leiding Kinderkring    enthousiast - affiniteit met kinderen 4-10 jaar  
o Leiding Kelderkerk     enthousiast - affiniteit met tieners 
o Oppasdienst     zorgzaam – flexibel – affiniteit met kinderen 0-4 jaar 

  
Diaconie en Pastoraat 

o Bezoeker ouderenpastoraat   luisterend oor - hart voor mensen - enthousiast 
o Diaken (eventueel voorzitter)   sociaal betrokken - organisatietalent - samenwerken 
o Jeugddiaken      actief – creatief - affiniteit met de jeugd 
o Coördinator en leden “Kerk in Actie”  enthousiasmerend – doelgroep gericht - samenwerken 

  
En verder: 

o Kerkrentmeester     organisatorisch - nauwkeurig – affiniteit met financiën  
o Hulp bij actie Kerkbalans    organisatorisch – enthousiast – doelgroep gericht 
o Tuinonderhoud     enthousiast - groene vingers  
o Leden nieuwe werkgroep communicatie  communicatief – schrijftalent - kennis van online middelen 
o Preekroostermaker    enthousiast - geordend – geduldig  
o Bezorger papieren nieuwsbrief   tijd op zaterdag, in bezit van fiets of (benen)wagen 

 
Mijn talent staat er niet tussen, mijn talent is: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je mag mij benaderen voor (kortlopende) projecten of andere hulp zoals:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ik heb nog een vraag over de door mij aangekruiste vacature: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Plaats dit formulier in de daartoe bestemde bak bij de ingang van de kerk, of mail het naar: 
joke@penningsonline.nl  
 
Alvast hartelijk dank voor jouw inzet! Je krijgt van ons zo gauw mogelijk een reactie op jouw aanmelding. 

mailto:joke@penningsonline.nl

