
“Bij bezoekjes komt het tot 
verrassende gesprekken. Heel 
verrijkend, ook voor mijzelf.”

“Fijn om je met je eigen 
mogelijkheden voor de kerk in te 
zetten.”

“De teamgeest maakt het werk fijn: 
je doet het samen en kunt op elkaar 
bouwen.”

Wat krijgt u als vrijwilliger?
• Gezelligheid en plezier
• Mooie ontmoetingen
• Kansen om uw talenten te ontwikkelen
• Werkervaring
• Mogelijkheid iets nieuws te leren
• Prettige invulling van de dag
• U kunt nieuwe mensen leren kennen
• Waardering van anderen
• Betrokkenheid bij elkaar
• Workshops

Vrijwilliger?! 

• Jeugdwerk 
Ontdek de leefwereld van kinderen en  
jongeren en ga met hen aan de slag.  
Op zondag crèche, kindernevendienst,  
jeugdkapel of activiteiten in de week. 

• Koffie schenken na de viering op zondag
• Penningmeesters voor kerk en diaconie. 

Wordt u blij van cijfers en bent u nauwkeu-
rig? Bij ons kunt u aan de slag!  
Er zijn administrateurs voor de dagelijks 
boekhouding. 

• Contactpersonen: u brengt bijvoorbeeld een 
paasgroet bij een aantal mensen of gaat op 
bezoek.   
Veel vrijheid om zelf in te vullen qua tijd.

• Ouderling/pastroaal medewerker 
U bent een luisterend oor voor een aantal 
gemeenteleden, samen met contactperso-
nen. Ouderlingen doen mee in de kerken-
raad.

• Diakenen: voor praktische en financiële hulp 
dichtbij of ver weg. Diakenen doen mee in 
de kerkenraad. 

Meer weten of opgeven als vrijwilliger?
Marianne Mak
0297 540195
m.mak@pkn-uithoorn.nl

www.pkn-uithoorn.nl

Vertel ons uw talenten
U hebt meer talenten dan u denkt! Hiernaast 
ziet u voor welke taken we mensen zoeken maar 
u kunt natuurlijk ook vertellen wat u graag doet. 
Er is vast wel een plek waar uw talent tot zijn 
recht kan komen en waar mensen er blij mee 
zijn. Geef het door! 

Wat kunt u gaan doen?
U kunt in de kerk op allerlei plekken als vrijwil-
liger aan de slag. Hieronder ziet u activiteiten 
waar op dit moment mensen zeer welkom zijn. 

Vrijwilligerswerk? Iets voor u? Waarom eigenlijk? Omdat het u veel geeft? Of misschien wel heel ge-
woon omdat we elkaar nodig hebben? Omdat de kerk u nodig heeft. Met elkaar bouwen we immers 
aan de kerk. Hieronder vindt u allerlei redenen om in de kerk mee te gaan doen. Of u doet al actief mee 
en misschien wilt u iets anders of iets extra’s gaan doen? Lees dan ook verder.


