Vacatureboeket
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Help mee……..
We hebben elkaar in de afgelopen twee jaar alleen gezien in het
voorbij gaan. Misschien op afstand naar elkaar gezwaaid of even
contact gehad via de smartphone of computer. Nu we weer
langzaam open gaan en het ‘gewone’ gemeente-zijn weer een reëel
perspectief is geworden, is er ook een dringende behoefte aan
mensen die de wijk weer gaan helpen opbouwen.
Er zijn nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het
pastoraat, het diaconaat en in het jeugdwerk. Welke
spreekwoorden zijn er allemaal op van toepassing ‘Vele handen
maken licht werk’, ‘de handen uit de mouwen steken’, en ‘huizen op
iemand kunnen bouwen’. Er zijn er vast nog meer te bedenken. Het
gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de
mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel
van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg
mensen zijn, gaat dat lukken.
We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten.
Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox,
meld je aan om onze wijk weer op te bouwen. We zoeken twee
pastorale wijkouderlingen, een voorzitter en secretaris voor de
ambtsgroep pastoraat, acht pastorale straatcontacten, vijf diakenen,
een jeugdouderling, club(+)leiding en leiding voor de
kindernevendienst en jongerenviering. Aan het einde van iedere
advertentie staat aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen en
waar u zich op kunt geven.
Voor iedere ingevulde vacature komt er een bloem bij in de grote
vaas die op het liturgische centrum komt te staan. Zo maken we in
dit voorjaar samen een (ingevuld) vacatureboeket.
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We zoeken mensen voor in het pastoraat…….
Het omzien naar elkaar behoort tot de kern van het gemeente-zijn.
Het hart van het pastoraat ligt in het onderling pastoraat
(herderschap) van alle gemeenteleden. Maar daarnaast zijn er
gemeenteleden die in het pastoraat een bijzondere taak hebben.
We zoeken….
Voorzitter ambtsgroep
Als spil in deze ambtsgroep heb jij contact met de ouderlingen,
predikanten en andere vrijwilligers, ben je voorzitter tijdens de
pastoraatsbijeenkomsten (ongeveer 5x per jaar) en heb je daarover
overleg met de secretaris. Daarnaast organiseer je, in
samenwerking met de betrokken ambtsdragers en vrijwilligers,
activiteiten voor de gemeenteleden. Hierbij kan je denken aan:
• het ontwerpen van een kerst/ paaskaart,
• het organiseren van een vrijwilligersbijeenkomst,
• het organiseren van bijeenkomsten met (doelgroepen uit) de
gemeente,
• alle andere voorkomende werkzaamheden, die de voortgang
van de pastorale zorg voor gemeenteleden bevordert.
• het zitting hebben in het moderamen van de kerkenraad
Je wordt als ambtsdrager bevestigd en draait mee in het rooster als
ouderling van dienst tijdens de kerkdiensten. Je bezoekt in de
wintermaanden elke maand de bijeenkomsten van de
wijkkerkenraad en van de kleine kerkenraad: dat zijn de voorzitters
alle ambtsgroepen.
Secretaris ambtsgroep
Samen met de voorzitter van deze ambtsgroep overleg je over de
onderwerpen van de bijeenkomsten (ongeveer 5x per jaar) en
communiceer je dat naar de betrokkenen. Je maakt een verslag van
de bijeenkomsten en deelt dat met de medewerkers van deze
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ambtsgroep en met de scriba van de kerkenraad. Daarnaast help je
mee met de diverse activiteiten en zorg je voor de communicatie
binnen de ambtsgroep, de hele kerkenraad en zo nodig naar de
gemeenteleden.
Je wordt als ambtsdrager bevestigd en draait mee in het rooster als
ouderling van dienst tijdens de kerkdiensten. Tevens bezoek je de
bijeenkomsten van de wijkkerkenraad (3x per jaar).
Wijkouderling (wijk 1)
Samen met de predikanten en de straatcontactpersonen heb jij
pastorale zorg voor gemeenteleden die jonger dan 80 jaar zijn. In
overleg met het pastorale team ga je op bezoek bij gemeenteleden
die dat nodig hebben en deel je jouw waarnemingen zo nodig met
de predikanten. Daarnaast bezoek je bijeenkomsten van de
ambtsgroep (ongeveer vijf keer per jaar), van het team
wijkpastoraat en de bijeenkomsten van de totale kerkenraad (drie
keer per jaar).
Je wordt als ambtsdrager bevestigd en draait mee in het rooster als
ouderling van dienst tijdens de kerkdiensten.
Wijkouderling (wijk 4)
Samen met de pastor en de wijkouderling ouderen heb jij pastorale
zorg voor gemeenteleden die jonger dan 80 jaar zijn en wonen in
wijk 4. In overleg met het pastorale team ga je bij hen op bezoek en
deel je jouw waarnemingen zo nodig met de pastor. Daarnaast
bezoek je bijeenkomsten van de ambtsgroep (ongeveer vijf keer per
jaar), van het team wijkpastoraat en de bijeenkomsten van de totale
kerkenraad (drie keer per jaar).
Je wordt als ambtsdrager bevestigd en draait mee in het rooster als
ouderling van dienst tijdens de kerkdiensten.
Wijk 4 wordt gevormd door gemeenteleden die ten oosten van de
snelweg A28 en buiten Hoogeveen wonen.
Straatcontactpersonen (acht vacatures)
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Jij bent de ogen en de oren in de straat voor 10-15 adressen van
gemeenteleden. Je bezorgt daar kerkpost en eventueel attenties of
bloemen uit de kerk, informeert bij hen naar het wel en wee, gaat
bij hen op bezoek (in overleg met commissie vreugde) als er iets te
vieren is, heet nieuw ingeschreven gemeenteleden welkom en hebt
zo nodig overleg met de coördinator, ouderling en/of predikant als
dat nodig is.
Voor informatie en opgave graag contact opnemen met
Lia Barendregt (rc.barendregt@home.nl – 06 21450165)
Marion Loos (Marion.loos@xs4all.nl – 06 12958891)

Uit: De schepping van Michel Angelo – Sixtijnse kapel
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We zoeken een ouderling voor public relations en
communicatie……………..
Er wordt heel wat af? gecommuniceerd in deze tijd, via allerlei
kanalen. Ook de kerk gaat mee in deze stroom. We proberen zo
goed als mogelijk alles door te geven via de mededelingen in de
dienst, de krant en het kerkblad, maar daarnaast zijn er de website
en de social media bijgekomen. Als we iedereen willen blijven
bereiken met de noodzakelijke informatie, dan hebben we daar
iemand voor nodig die een stukje kan schrijven, behendig is in het
maken van bijvoorbeeld een filmpje of een PowerPoint en
vertrouwd is met social media. Natuurlijk hoef je niet alles alleen te
doen en ontvang je input vanuit de verschillende geledingen.
Spreekt het je aan en zie je dit als een uitdaging, neem dan contact
op met Alex Visscher ( visscheralex@gmail.com – 06 10786794)
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We zoeken diakenen…………
De diaconie heeft binnenkort een aantal vacatures:
*notulist diaconie
*secretaris
*diaken ZWO
*diaken ZWO
*wijkdiaken
Diaconie
Diaconie betekent in feite dienst of dienen. Dit is voor de kerk vanaf
het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen
van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te
zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven
de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel
geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens
weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige
samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot
zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle
bescheidenheid, handen en voeten aan.
De aandachtsvelden van de Diaconie zijn:
– Wijk en Binnenlands diaconaat (gericht op eigen wijk de Weide en
overig Nederland).
– ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
– Sociaal Maatschappelijke hulpverlening (gericht op individuele
hulpverlening in de wijk).
– Erediensten/Vieringen. ( o.a.: collectes, avondmaalviering).
– Communicatie (informeren, betrekken en toerusten van de
gemeente).
– Jeugddiaconaat
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Actieve groep
De diaconie is een actieve groep mensen, waarbij iedereen zich
bezig houdt met een eigen taak binnen de groep. Daadwerkelijk
kunnen we de handen uit de mouwen steken. Zo zijn we o.a.
betrokken bij de voedselbank actie, paasattenties en kaarten acties,
actie vakantiegeld delen en kerstpakketten, SMH inloop uur, AZC
taal café in de kerk, ZWO kerk in actie en jeugddiaconaat.
Hoeveel tijd ben je er aan kwijt?
Er is een dagelijks bestuur(voorzitter, notulist en secretaris), die één
keer per maand vergadert. De diaconie vergadert één keer per twee
maanden en de werkgroepen komen indien nodig bij elkaar.
Daarnaast heb je bij toerbeurt dienst als diaken in de kerkdiensten.
Voor informatie en opgave graag contact opnemen met
Gert Jan Dieters (gj.dieters@home.nl - 0611465653)
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We zoeken een jeugdouderling……..
Wil jij je inzetten voor de kerk als thuisplek voor jonge mensen:
Als jeugdouderling zet je je in voor kinderen en jongeren binnen
onze geloofsgemeenschap. Voor hen is essentieel dat:
• ze worden gezien als gelijkwaardige en volwaardige
gelovigen;
• hun aanwezigheid zichtbaar invloed heeft op het geheel;
• ze zich veilig weten zowel fysiek als emotioneel;
• hun talent wordt gezien en benut;
• ze in betekenisvolle verbinding staan met andere generaties,
waar sprake is van wederkerigheidsrelaties tussen de
generaties;
• zowel de kinderen en de jongeren als de andere generaties
actief hun best doen om zich in te leven in elkaars leef- en
belevingswereld (empathie).
Hoeveel tijd?
Twee keer per maand een vergadering. Vanuit deze vergadering
denk je mee over de ontwikkelingen binnen het jeugdwerk, bouw je
aan de onderlinge contacten van de kinderen en jeugd. Ook de
ouders proberen te betrekken bij het jeugdwerk. Je draait bij
toerbeurt mee in de kerkdiensten als ambtsdrager.
Voor informatie en opgave: Marijn van Rijswijk
(marijn@vanrijswijk.nu – 06 52476289)
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We zoeken leiding voor de kindernevendienst…..
Heb je zin om je in te zetten voor de kinderen op zondagochtend in
de kerk? Dan hopen we dat jij je aanmeldt om kindernevendienst te
geven. Met behulp van de methode ‘kind op zondag’ zet je snel een
kindernevendienst in elkaar. We hopen dat minstens twee mensen
zich aanmelden zodat iedereen gemiddeld één keer per maand een
kindernevendienst kan geven. Naast de zondagochtendvieringen
besteden we altijd extra aandacht aan de adventtijd en
veertigdagentijd voor Kerst en Pasen.
Dus wil je met weinig inspanning een leuke bijdrage leveren aan het
'samen kerk zijn' dan hopen we dat je je opgeeft voor de
kindernevendienst!
Neem contact op met Melanie Visscher-Buwalda
(melanie.buwalda@gmail.com - (0528) 355034)
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We zoeken leiding voor de kinderoppas…….
De kerk is er voor mensen van nul tot……jaar. Iedereen hoort er bij
en telt mee. Voor de allerkleinsten zijn er nu regelmatig kerk op
schootvieringen, maar er is ook iedere zondagmorgen kinderoppas.
Er is een verwarmde zaal en heel veel speelgoed, maar er moeten
natuurlijk ook mensen zijn die met de kinderen willen spelen. Als we
het nu bij toerbeurt gaan doen, dan leren we spelenderwijs elkaars
kinderen kennen. De kinderen worden voor het slotlied door de
ouders weer opgehaald om zo samen de dienst te eindigen. De
kinderoppas kan zeker nog een aantal mensen gebruiken.
Neem contact op met Anneke van den Berg
(aananneke@hotmail.com - 06-12484463)
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We zoeken leiding voor de club…..
Club is een van de jeugdactiviteiten van onze kerk en wordt gegeven
aan kinderen van grofweg groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Een
clubgroep bestaat uit ongeveer tien enthousiaste kinderen die graag
een uurtje in de twee weken in één van de zalen van de Vredehorst
lekker bezig wil zijn. Om ook volgend jaar weer aan alle kinderen
club te kunnen geven zijn we op zoek naar nieuwe clubleiders.
Wat betekent het eigenlijk om clubleider te zijn?
Zoals gezegd, geef je als clubleider één keer in de twee weken op
een avond club samen met een andere clubleider. Tijdens zo'n
avond kun je met de kinderen gaan knutselen of speel je een spel of
iets dergelijks. Via bijvoorbeeld een inleiding of een thema kan dan
een relatie worden gelegd met het geloof.
Naast de clubavonden zijn er meestal nog één of twee activiteiten
die vanuit club voor de kinderen worden georganiseerd en ten
slotte is er het kamp in een weekend in de maanden mei of juni.
Clubleider zijn kost dus wel een beetje tijd, maar niet zo heel erg
veel. Over het algemeen zijn de kinderen enthousiast, wat natuurlijk
ook weer de nodige energie geeft.
Mocht je nog vragen hebben of wil je je opgeven als clubleider,
stuur dan een mailtje naar club@pwgdeweide.nl.
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We zoeken leiding voor de club+…….
Club+ is een prachtige en enthousiaste club jongeren tussen de 12
en 16 jaar oud. Eens per twee weken komen we samen in de kelder
van de kerk. We bespreken allerlei thema's en hebben samen goede
gesprekken aan de hand van de methode van Youth for Christ. Elke
club+ avond bereiden we samen voor. Wat ons uiteraard
persoonlijk als leiding ook weer verder brengt en nieuwe inzichten
geeft.
Op het moment hebben we een tof team van mensen die elkaar
goed aanvullen, maar dit team heeft versterking nodig. Samen
kunnen we meer! Het meest ideale is twee 'man' leiding (een broer
en een zus als leiding) bij elke jaargroep jongeren. Dus: word je
enthousiast van jongeren en heb je nog wat tijd en liefde over?
Neem contact op met Alice de Vries, Jongeren werker, 0641325378, alice.devries@pwgdeweide.nl
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We zoeken leiding voor de jongerendienst in de
kelder……
Eén keer in de twee maanden wordt er op zondagmorgen een
jongerendienst gehouden voor jongeren van 12 tot 16 jaar in de
kelder. Door middel van eigentijdse vormen en onderwerpen die
hen aanspreken, proberen we met jongeren al vierend de
boodschap van de liefde van God dichterbij te brengen. Dat is best
wel zoeken, maar het lukt ons met elkaar telkens weer om met een
eigentijds thema te komen. We zoeken twee mensen die ons team
willen komen versterken. Bedenk wel dat het niet alleen geven is,
maar ook ontvangen. De goede gesprekken en de ontwapenende
uitspraken van jongeren openen je ogen vaak en geven onvermoede
vergezichten.
Mocht je nog vragen hebben of wil je je opgeven als
jongerendienstleider neem dan contact op met Gerko de Roo
(gj.deroo@alfa-college.nl – 06 42525451)
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