Vacatures de buitengewone
wijkgemeente De Rank
Ouderling
Wat wordt er van je verwacht:
•

De kandidaat is bereid om pastorale bezoeken aan gemeenteleden te doen.

•

De kandidaat doet volgens een rooster dienst bij de eredienst.

•

Woont de kerkenraadsvergaderingen bij.

Wat is de tijdsbesteding:
Kerkenraadsvergaderingen zijn er gemiddeld 1 maal per maand.
Afhankelijk van aantal ouderlingen(kerkrentmeester) doe je eenmaal in de maand
dienst als ouderling van dienst.
Het brengen van bezoeken is afhankelijk van de mogelijkheden die jezelf hebt.

Ouderlingkerkrentmeester
Wat wordt er van je verwacht:
•

Woont de kerkenraadsvergaderingen bij.

•

De kandidaat doet volgens een rooster dienst bij de eredienst.

•

Woont de vergaderingen van de centrale commissie van beheer bij.

•

Houd de doopboeken enz. bij.

•

Pleegt overleg met wijkpenningmeester, collega ouderlingkerkrentmeester en
ledenadministrateur.

Wat is de tijdsbesteding:
Kerkenraadsvergaderingen zijn er gemiddeld 1 maal per maand.
Vergadering centrale commissie van beheer is eenmaal per maand
Afhankelijk van aantal ouderlingen(kerkrentmeester) doe je eenmaal in de maand
dienst als ouderling van dienst.

Bijhouden doopboeken enz. afhankelijk van hoeveel er plaats vindt
Overleggen hiervoor is tijdsbesteding erg afhankelijk van wat er speelt.

Diaken
Wat wordt er van je verwacht:
•

Woont de kerkenraadsvergaderingen bij.

•

De kandidaat doet volgens een rooster dienst bij de eredienst.
Wat o.a. inhoud dat hij/zij collecteert en bij avondmaal vieringen dienstdoet
aan de tafel.

•

Samen met de andere diakenen een paasviering en kerstviering organiseert.

•

Bezoeken van gemeenteleden

Wat is de tijdsbesteding:
Kerkenraadsvergaderingen zijn er gemiddeld 1 maal per maand.
Afhankelijk van aantal diakenen doe je eenmaal in de maand dienst als diaken van
dienst.
De organisatie van de Paas en Kerstviering en aanwezigheid tijdens deze vieringen
vraagt enkele dagdelen
De tijdsbesteding voor bezoeken gemeenteleden is afhankelijk van de mogelijkheden

Kerkmeester
Wat wordt er van je verwacht:
•

Woont een gedeelte van de kerkenraadsvergaderingen bij dat gaat over
gebouwenbeheer

•

Pleegt overleg met de kerkrentmeesters over het beheer en CVK over beheer
en onderhoud gebouwen en inventaris

•

Controleert regelmatig of er gebreken aan de gebouwen en of inventaris
ontstaan.

Wat is de tijdsbesteding:
Kerkenraadsvergaderingen zijn in de regel 1 keer per maand (je hoeft alleen het deel
over onderhoud gebouwen bij te wonen)

Vergaderingen CVK zijn eenmaal per maand
Controle en overleg vergt gemiddeld een inzet van 1 dagdeel.
Je hoeft zelf geen reparaties of dergelijke uit te voeren wel wordt er verwacht dat je
het organiseert.

