Talentenbank Bronkerk Ugchelen
DE TALENTENBANK VAN DE BRONKERK
Wij willen graag van u weten welke
activiteiten in de kerk u aanspreken en
waaraan u misschien nu of in de
toekomst zou willen deelnemen. U mag
meerdere voorkeuren aangeven want
invullen verplicht tot niets.
Naam: ...........................................................
Adres: ...............................................................
Postcode: ……………..…………..............…...............
Tel: ................................................................
E-mail: ...........................................................
Activiteiten waarvoor ik mij
eventueel wil inzetten of werkgroepen
waaraan ik wil deelnemen
(uw voorkeur omcirkelen of invullen en bij
meerdere personen aangeven of het persoon a,b
of c betreft.)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

................................
verzorgen muzikale ondersteuning
deelnemen aan (tijdelijk) koor
het lezen van een bijbelgedeelte
bespelen instrument in de dienst
kostersactiviteiten
collecteren
orde van dienst uitdelen kerk
startactiviteiten kerkelijk jaar
lid beamergroep
verzorgen Bronkerkbrief
....................................................

Vorming en toerusting
27. lid werkgroep V&T
28. gespreksgroep leiden
29. een bijdrage leveren aan V&T
(onderwerp of thema:
........................)
30. verzorgen van catechese
31. ..........................................................

Activiteiten vallend onder de kerkenraad:
Oecumene
Communicatie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ouderling communicatie
lid werkgroep communicatie
beheer website
beheer talentenbank
public relations activiteiten
verzorgen preekrooster
..........................................

De Bron
8.
9.
10.
11.
12.
13.

lid redactie de Bron
verslaglegging activiteiten in kerk en
dorp
fotografie
benaderen adverteerders
verspreiding de Bron
..............................................

Erediensten
14.
15.

lid werkgroep erediensten
organiseren van erediensten
kinder- of jeugddiensten
vesperdiensten
speciale diensten
open-luchtdiensten
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32. lid werkgroep oecumene
33. deelname aan oecumenische
activiteiten
34. afgevaardigde in Apeldoorns
Beraad van Kerken
35. ..........................................................
Activiteiten vallend onder de pastorale raad:
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ouderling
contactmedewerker
contact meldpunt zieken
zomer-openstelling kerk
sectiecoördinator
...................................................

Activiteiten vallend onder het college van
diakenen:
42. diaken
43. handje hulp (praktische
ondersteuning bieden bij
kortdurende hulpvragen)
44. Duikeruit (kookactiviteit voor
alleengaanden)
45. lid werkgroep DVDuiker (selectie
films)
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46. verzorgen financiële advisering of
ondersteuning
47. lid werkgroep ZWO/Kerk in Actie
48. acties in het kader van Voor en Door
elkaar( projectondersteuning)
49. ...................................................
Activiteiten vallend onder het college van
kerkrentmeesters:
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ouderling kerkrentmeester
onderhoud kerkgebouw
rondbrengen actie kerkbalans
activiteiten t.b.v. kerkelijk bureau
schoonmaakwerkzaamheden
organiseren waterloopleinmarkt
activiteiten t.b.v.
waterloopleinmarkt
57. ...................................................

Activiteiten vallend onder de jeugdraad:
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

jeugdouderling
jeugddiaken
verzorgen baby/kleuteroppas
kindernevendienst leiden
ondersteunen basiscatechese
deelnemen kerkvriendenproject
tienerdienst begeleiden
stuart / begeleider pilotgroep
ervaringsreis Moldavië
..............................................

Algemeen administratieve activiteiten:
68.
69.
70.
71.

typewerk /verzorging mailing
archiefbeheer
notuleren/schrijven verslagen
leden- of
abonnementenadministratie
72. ........................................

Algemene activiteiten t.b.v. communicatie:
73. website ontwerpen/onderhouden
74. reclame of marketingactiviteiten
75. adviseren of verzorgen mondelinge
presentaties
76. adviseren of verzorgen schriftelijke
presentaties
77. .......................................................
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Diverse andere activiteiten:
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

bezoekdame/heer
verzorgen van vervoer voor ouderen
verzorgen catering
algemene horecawerkzaamheden
tuinklussen uitvoeren
bouwwerkzaamheden verzorgen
verzorgen/rondbrengen van post
........................................................

Creatieve activiteiten:
86.
87.
88.
89.

organiseren ouderenmiddagen
organiseren van musicals
organiseren festiviteiten
meehelpen aankleding kerkruimte
(bijv. met Kerst en Pasen)
90. audiovisuele ondersteuning bij
activiteiten
91. ........................................

Beschikbare tijd:
O
één
dagdeel
per
maand
(‘s morgens, ‘s middags en / of ‘s avonds)
O
twee
dagdelen
per
maand
(‘s morgens, ‘s middags en / of ‘s avonds)
O
...........dagdelen
per
week
(‘s morgens, ‘s middags en / of ‘s avonds)
O alleen tijdens de weekenden.
O anders: .............................……..................
O beschikbaar m.i.v. ..............………............
Ik wil meer informatie over activiteit nr………
Opmerkingen en suggesties:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....
...........................................................................
DANK U VOOR UW TIJD!

