
 

                                                         Kansen voor talenten 
  
 
                                                       
Pinksteren  
Het is vandaag Pinksteren.  
De Geest waait rond en zet mensen in beweging. 
 Om op pad te gaan en iets op te pakken.  
Om ruimte te geven aan talenten  
en anderen te ontmoeten.  
Dat kost (een beetje) tijd,  
maar het brengt ook veel.  
Er is volop mogelijkheden om je talenten 
in de Kathedraal van het Licht in te zetten. 
 
 
 
Er bij zijn 
In het algemeen lopen de activiteiten bij de LBG goed. Dit neemt niet weg dat meer 
handen voor lichter werk zorgen. Er is ruimte om mee te doen en het geloof, de 
inspiratie en het enthousiasme van anderen te ervaren. Er zijn verschillende 
mogelijkheden die in vijf begrippen zijn ondergebracht: de eredienst, de 
events/kerk in de stad, bestuur, jeugd en jongeren en kathedraal van het licht. Er is 
een goede kans dat je zelf ergens belangstelling voor hebt of misschien weet je 
iemand anders.  
 
 
 
Kansen voor talenten 
Onderstaand kan je aangeven waar je talenten liggen. De tijdsbesteding is 
indicatief. Je kan altijd aangeven dat je meer of minder tijd beschikbaar hebt. 
Graag inleveren bij onze predikant, voorzitter of scriba.  
 
 
Naam:                                         Email:                                         Tel. nummer: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eredienst 
 

Project/ 
commissie 

Wat Indicatie tijd Beschik-
baar 

Autodienst Het vervoeren van 
ouderen van huis naar 
de kerk en terug 

Eén keer per zes 
weken 

 

Liturgie Met de gegevens van 
de predikant 
samenstellen en laten 
drukken liturgie 

Eén keer per 
maand  

 

Ontvangst Bezoekers welkom 
heten bij de eredienst. 
Deze ontvangen een 
liturgie, soms 
aanvullende informatie 

Eén keer per 
maand  

 

Bijstaan 
ambtsdragers 

Oud-ambtsdragers 
verlenen hand- en 
spandiensten 

Zelf in te vullen  

Lectoren verzorgen van de eerste 
Bijbellezing tijdens de 
eredienst 

Eén keer per 
maand/zes weken 

 

Bespreken 
thema’s  

Met predikant gekozen 
thema’s voor de 
eredienst nader 
uitwerken 

Drie keer per jaar  

Koffie in de 
tuinzaal 

Het schenken van koffie 
en thee tijdens de 
ontmoeting in onze 
Tuinzaal. 

1 zondagochtend 
per maand 

 

Assistentie bij 
nood/ziekte 
tijdens de 
eredienst 

Gemeenteleden met 
medische, BHV of 
EHBO achtergrond om 
onze groep assistentie 
bij nood te vergroten.  

1 keer per twee jaar 
training. Daarnaast 
tijdens erediensten 
zo nodig in actie 
komen.  

 

 



 

Events/kerk in de stad 
 

Project Wat Indicatie tijd Beschik-
baar 

Website Het ondersteunen van 
de webmasters bij het 
up-to-date houden van 
website  

Elk uurtje telt  

Gegevens-
bescherming 

Coördinatie bescherming 
gegevens 

Aanloop enkele 
uren per week, 
daarna per maand 

 

Op de Hoogte Het versterken van het 
redactieteam van de 
tweewekelijkse 
nieuwsbrief  

Eén keer per 
maand 

 

Kerstnacht-
diensten  

Voorbereiding van één 
van de drie diensten: 
kinderdienst is om 18.30, 
avonddienst om 20.15 
uur en 22.15  

Drie 
voorbereidings-
avonden en 
Kerstavond  

 

Bezoeken bezoeken 
gemeenteleden met een 
bloemetje voor 
verjaardagen vanaf 75 
jaar en bij 
huwelijksjubilea.  

Twee keer per 
maand 

 

Schuif maar aan Maaltijdproject voor 
ouderen en 
alleenstaanden. Zes 
avonden bij iemand thuis 

Eén avond per 
jaar kamer en 
keuken 
beschikbaar voor 
de maaltijd groep 

 



 

 

Project Wat Indicatie tijd Beschik-
baar 

Kerkproeverij De eredienst op 16 
september waarbij 
vrienden en bekenden 
worden uitgenodigd 

Twee avonden en 
op de dienst op 16 
september 

 

Herdenking 
Jodenvervolging 

Voorbereiding 
herdenkingsbijeenkomst  

Een keer per jaar  

25 jaar LBG Voorbereiden jubileum 
op Pinksteren, 9 juni 
2019 

Vijf bijeenkomsten 
en 9 juni 2019 
feestelijke viering 

 

 
 
 
 



 

Bestuur 
 

Commissie Wat Indicatie tijd Beschik-
baar 

Kerkenraad Een keer per maand 
bijeenkomst.  

Drie à vier 
dagdelen per 
maand 

 

Pastorale Raad Voorbereiden en 
uitvoeren van pastorale 
activiteiten 

Vier 
bijeenkomsten  
per jaar 

 

Diaconale Raad Voorbereiden en 
uitvoeren van diaconale 
activiteiten 

Vier 
bijeenkomsten  
per jaar 

 

Bijzonder 
Kerkenwerk  

Voorbereiden van 
activiteiten om mensen 
buiten de kerk te 
trekken. 
Penningmeester en 
voorzitter. 

Vier 
bijeenkomsten  
per jaar 

 

Vrienden 
Hooglandse kerk 

Bijeenbrengen financiële 
middelen voor breder 
multifunctioneel gebruik 

Vier keer per jaar 
en 
Vriendenconcert 

 

College van 
Kerkrentmeesters 

Kandidaten gezocht 
voor: Secretariaat, 
deskundigheid op het 
gebied van 
personeelszaken en IT 

Nader te bepalen   

 
 
 
 



 

Jeugd en jongeren 
 

Project/ 
commissie 

Wat Indicatie tijd Beschik-
baar 

Crèche Leiding voor opvang 
kinderen tot 4 jaar in de 
crècheruimte 

Eén keer per 
maand 
Eén keer per 
............. 

 

Kinderneven-
dienst 

Leiding gevraagd voor 
groep 1 tot en met 6 
tijdens de eredienst. 
Methode van het 
Nederlands 
Bijbelgenootschap: 
Bijbelbasics 

Eén keer per 
maand 
 
Eén keer per 
............. 

 

Basics! Leiding gevraagd voor 
jeugd uit groep 6, 7 en 8. 
1e en 3e zondag van de 
maand tijdens de 
kerkdienst Basics! Lezen 
uit de samenleesbijbel 
met opdrachten. 

Eén keer per 
maand 
 
Eén keer per 
twee maanden 

 

Jeugd van 
Tegenwoordig 

Leiding gevraagd. 
Bijeenkomst  tweede 
zondag van de maand 
bijeen in het Hooglandse 
Huys. Gesprek met en 
tussen jongeren over 
hun dagelijks leven.  

Een keer per 
maand op 
zondagmorgen 
10.00 tot 11.15 
uur. 

 

Jongerenevents Het organiseren van 
voorstellingen voor 
kinderen en tieners 

Eén keer per 
jaar 

 

Kliederkerk Vijf keer per jaar op 
zaterdagmiddag van 
16.00 tot 18.00 uur. 

Eén of twee keer 
per jaar op 
zaterdagmiddag 
en één 
voorbereidingsa
vond 

 

 
 
 



 

 
Kathedraal van het licht 
 

Project/ 
commissie 

Wat Indicatie tijd Beschik-
baar 

Open 
Monumentendag 

Ontvangen en 
informeren van 
bezoekers op 8 en 9 
september 

Een paar uur op 8 
of 9 september 

 

Joris’ Kerstboom De deuren van de HK 
staan zes dagen voor 
Kerst open voor 
belangstellenden 

Een 
voorbereidings-
avond en 
dagdeel in de 
periode voor Kerst 

 

    

Openstelling Het ontvangen en 
informeren van 
bezoekers. De 
Kathedraal is tussen 1 
mei en 1 oktober van 
dinsdag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur 
open 

Een dagdeel per 
week/per twee 
weken 

 

Catering Tijdens evenementen 
in de Hooglandse kerk 
is hulp nodig bij 
lunches, buffetten, 
drankjes, koffie en 
thee etc. 

 ..................... 
keren per maand 

 

Poetsen Hulp bij schrobben, 
stoffen, poetsen, 
boenen. Iedere  
donderdagmorgen 

Tweeënhalf uur per 
week 
of 
Tweeënhalf uur per 
maand  

 

Klaarzetten en 
opruimen 

Het klaarzetten van de 
stoelen en banken 
voor de kerkdiensten 
en evenementen 

Een paar uurtjes 
per week of  
 
Een paar uurtjes 
per maand 

 

 



 

 
 
Talenten 
Er zijn ongetwijfeld nog talenten die voor het functioneren van onze 
geloofsgemeenschap belangrijk zijn en waar we niet aan gedacht hebben. Je kunt 
die hieronder melden. 
 

Talent Indicatie beschikbare tijd 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Suggesties/opmerkingen  
 
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik geef de kerkenraad toestemming om de door mij verschafte gegevens op 
passende wijze te gebruiken. 
 


