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Beste leden,  
 
In het jaar 2016 willen we voor het eerst gebruik gaan maken van een Helpende Handlijst. 
Binnen onze kerk zijn meer dan honderd leden met grote regelmaat actief als vrijwilliger, toch is het 
soms moeilijk om mensen te vinden die zitting willen nemen in een werkgroep of commissie. Uit de 
gesprekken met de leden en via de ingeleverde enquêtes is het idee ontstaan meer te gaan werken 
met kleinere afgebakende taken. 
Op die manier wordt het werk binnen de Protestantse Gemeente Maasdijk verdeeld over nog meer 
vrijwilligers en dat zal de betrokkenheid en onderlinge samenhang verhogen. 
We krijgen op die manier  meer vrijwilligers op basis van een taak in plaats van een functie en dat 
ontlast de werkgroepen en colleges binnen onze gemeente weer. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten. 
Met het vrijwilligerswerk doet u bovendien iets waardevols voor een ander, maar óók voor uzelf.  
Het biedt u kansen om nieuwe leerervaringen op te doen en uw bestaande kennis en vaardigheden 
uit te breiden. Ook biedt het kansen voor persoonlijke groei. In vrijwilligerswerk kunt u de keuze 
maken om totaal iets anders te doen dan uw dagelijkse bezigheden.  
We hopen dat er iets bijzit dat u aanspreekt 
Als iedereen iets invult kunnen we de taken delen en op die manier nog heel lang volhouden.  
U kunt de Helpende Handlijst invullen en in de brievenbussen in de hal van de kerk inleveren. Ook is 
het mogelijk om er thuis nog even over na te denken en deze later in te leveren bij voorzitter, 
brievenbus Keyserstraat 2.  
Wilt u de Helpende Handlijst voor 18 januari invullen en inleveren?  
Alvast heel hartelijk bedankt! 
 

Deze lijst willen we ook gebruiken om zo veel mogelijk e-mailadressen van 
gemeenteleden te verzamelen. Heeft u een e-mailadres dan verzoeken we u dit op de 
achterzijde te noteren. Handig voor bijvoorbeeld digitale nieuwsberichten. 

 
Helpen bij taken in de kerk: 

0 Beamer bedienen (1x per maand, voorbereidingstijd max. 30 min. per dienst) 
0 Notulen maken bij de pastorale raad (1 persoon, 8x per jaar) 
0 Gebedsteam (1x in de 2 maanden aan het einde van de ochtenddienst) 
0 Welkomstcommissie (1x in de drie maanden voordat de ochtenddienst begint) 
0 Kerkradio (nieuwslezer en andere zaken) 
0 Rondbrengen enveloppen voor de actie Kerkbalans (1x brengen en 1x halen) 
0 Hulp bij het Paasontbijt 
0 Bazar of kerkenveiling (diverse hand en spandiensten) 
0 Bezoekwerk bij max. 3 of 5 adressen van vitaal-beperkte broeders of zusters 
0 Website onderhouden (plaatsen nieuwe berichten en zorgen dat deze up to date blijft) 
0 Collecteren (hulp voor de diakenen en/of kerkrentmeesters) 
0 Collectegeld afstorten 
0 Hulpkosters (extra handen bij drukke diensten) 
0 Klein onderhoud aan gebouwen (een klusjes team) 
0 Tuinmannen/ -vrouwen 
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0 Collectanten voor het verjaardagsfonds 
0 Hulp bij het koffiezetten/ schenken tijdens het koffiedrinken na de dienst 
0 Bakteam voor de cake en koek bij de koffie 
0 Coördinator  organisten (dus iemand die, net als de preekvoorziener, organisten “regelt”) 
0 Hulp voor Sjaak en Miep van Gaalen bij het rondbrengen van de Solidariteitskas  

 
Ondersteunen bij kerkdiensten: 

0 Helpen bij commissie bijzondere diensten 
0 Helpen bij de organisatie van de Impulsdiensten (PR, muziek, muziekinstallatie 

opbouwen/afbreken etc.) 
 

Jeugdwerk: 
0 Kinderkerk (1x in de zes weken) 
0 Jeugdkerk (1x in de maand of 2 maanden) 
0 Oppas (1x per kwartaal) 
0 Onder de Klok – clubwerk  
0 Onder de klok – catechisatie  

 
Zending: 

0 Commissie Missionair werk (helpen bij het organiseren van activiteiten aangaande de 
zending ver weg, maar ook dichtbij in ons eigen dorp / zes vergaderingen per jaar) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Naam:  _____________________________________________________________ 
 
Telefoonnr.: _____________________________________________________________ 
 
Email adres: _____________________________________________________________ 
 
 
Ik heb nog een topidee, namelijk:  
 
 
 
 
 
 
 
 
U wordt altijd per mail of via de telefoon ingelicht, wanneer we gebruik willen maken van uw 
hulp! Nogmaals bedankt namens de kerk! 
 
Petra Scheffers, scriba 
Adriaan van Zanten, voorzitter 


