
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vacature	  Leden	  Ontmoetingsdienst	  commissie	  
	  
De	  Pauluskerk	  wil	  een	  gemeente	  zijn,	  waarin	  de	  ontmoeting	  met	  Jezus	  Christus	  centraal	  staat	  
en	  door	  Hem	  de	  ontmoeting	  met	  God	  zelf.	  De	  Pauluskerk	  wil	  een	  open	  gemeente	  zijn,	  waarin	  
mensen	  elkaar	  ontmoeten.	  De	  Pauluskerk	  wil	  een	  diaconale	  gemeente	  zijn,	  die	  met	  open	  
ogen	  en	  oren	  in	  de	  wereld	  staat	  en	  die	  mensen	  zo	  inspireert	  dat	  ze	  in	  beweging	  en	  tot	  geloof	  
komen.	  
	  
Ontmoeten	  staat	  centraal	  binnen	  de	  Pauluskerk.	  Dat	  komt	  ook	  in	  de	  kerkdiensten	  terug.	  
Daarom	  organiseert	  de	  Pauluskerk	  Ontmoetingsdiensten.	  Het	  zijn	  laagdrempelige	  diensten	  
die	  inspelen	  op	  een	  actualiteiten	  en	  voor	  en	  na	  de	  dienst	  is	  er	  ruimte	  om	  met	  elkaar	  in	  
gesprek	  te	  gaan	  onder	  genot	  van	  thee	  of	  koffie.	  
	  
Voor	  het	  organiseren	  van	  deze	  diensten	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  enkele	  	  
	  
leden	  voor	  de	  Ontmoetingsdienst	  commissie	  
	  
Jouw	  taak	  
Het	  helpen	  organiseren	  van	  deze	  diensten.	  Samen	  met	  de	  andere	  commissieleden	  wordt	  het	  
thema	  bepaald.	  Daarna	  volgt	  de	  verdere	  invulling	  van	  de	  dienst.	  Van	  afstemming	  met	  de	  
dominee	  tot	  het	  aanleveren	  van	  tekst	  en	  beeld	  bij	  de	  communicatie	  commissie.	  
Je	  kunt	  goed	  samenwerken	  en	  vindt	  het	  ook	  leuk	  om	  alleen	  een	  aantal	  taken	  uit	  te	  voeren.	  
Deze	  functie	  geeft	  je	  een	  leuke	  en	  leerzame	  tijd	  binnen	  de	  kerk.	  
	  	  
Werkwijze	  commissie	  

• 1	  keer	  per	  maand	  (1e	  woensdag	  van	  de	  maand)	  vergaderen	  20.00	  –	  21.30	  uur	  
• Minimaal	  4	  leden	  (incl.	  eventueel	  missionair	  ouderling)	  
• 1	  commissielid	  draagt	  zorg	  voor	  het	  secretariaat	  die	  het	  overzicht	  van	  de	  

verschillende	  diensten	  in	  kaart	  brengt,	  draagt	  zorg	  voor	  de	  kopij,	  draagt	  zorg	  voor	  het	  
versturen	  van	  de	  kerkbrief,	  de	  agenda	  van	  de	  vergadering	  opmaakt	  en	  verstuurd.	  

• Overige	  leden	  denken	  mee	  over	  samenstelling	  en	  maken	  van	  de	  dienst,	  organisatie	  
ontvangst	  muziek,	  koffie	  en	  overig	  facilitair.	  	  

	  
Belangstelling?	  
Wil	  je	  graag	  jouw	  organisatietalent	  inzetten	  en	  past	  organiseren	  en	  begeleiden	  bij	  jou,	  neem	  
dan	  contact	  op	  met	  Eimert	  Fikse	  (eimertfikse@pauluskerkwezep.nl).	  
	  
Ook	  voor	  	  vragen	  en	  meer	  info	  kun	  je	  bellen	  06	  -‐	  2034	  8811.	  
	  	  
 


