
De Protestantse Gemeente Roermond zoekt medewerkers 
m/v om ons enthousiaste team van vrijwilligers te komen 
versterken.

Wat bieden wij:
•Een collegiaal team van vrijwilligers
•Een mentaliteit van ‘’handen uit de mouwen steken’’ en 
“samen maken we er iets moois van”
•Aanstelling daar waar nodig als ambtsdrager/taakdrager
•Prima ‘’secundaire” voorwaarden vooral in de vorm van 
dankbaarheid en voldoening
•En natuurlijk alle activiteiten ten dienste van een actieve 
en veelzijdige Roermondse Protestantse Kerkgemeente.

Onze organisatie heeft de volgende vacatures met in het 
kort de bijbehorende taken:

1 Voorzitter Kerkenraad
•1e Aanspreekpunt Kerkenraad 
•Spin in het web en samen met ambtsdragers beleidsver-
antwoordelijk
•Vertegenwoordiger gemeente naar derden en dit alles 
volgens kerkorde PKN

3 Kosters
•Serviceverlening zondagse erediensten (openen/sluiten/
verwarming/luiden kerkklok)
•Eventuele inzet bij rouw- en trouwdiensten
•Hoe meer collega’s hoe beperkter de inzet

2 Leden Beamteam
•Serviceverlening beamerinfo zondagse erediensten
•Interesse in voorbereiding en visualisering informatie- 
voorziening
•Hoe meer collega’s hoe beperkter de inzet

4 Begeleiders Kindernevendienst

Medewerkers m/v
1 Redactieteam Nieuwsbrief
•Interesse in samenstellen maandelijkse nieuwsbrief
•Verzamelen en ordenen van alle informatie t.b.v. de 
kerkelijke activiteiten
•Indien nodig een tussentijdse actuele versie uit laten gaan

1 Secretaris Diaconie
•Secretariële werkzaamheden (notuleren/postverwerking/
externe contacten onderhouden)
•Met voorzitter vaststellen vergaderingen en agenda
•Diaconale zorg aan mensen die dat nodig hebben

1 Penningmeester Diaconie
•Verwerken collectegelden/bonnen/zendingsbussen
•Maken van begroting en jaarrekening
•Opstellen collecterooster

2 Taakdragers Diaconie
•Ondersteuning aan ambtsdragers en 
•Verlenen diaconale zorg aan mensen die dat nodig 
hebben
•Ondersteuning bij activiteiten rond AZC

1 Penningmeester College van Kerkrentmeesters
•Opstellen van begroting en jaarrekeningen van de kerk
•Verrichten van betalingen
•Afdracht van collectegelden en de administratieve         
afhandeling daarvan

Ons enthousiaste team, waarin veel vrijwilligers inmiddels 
meerdere taken vervullen, is onderbezet en uitbreiding is 
absoluut noodzakelijk willen wij de kerkelijke activiteiten 
optimaal van de noodzakelijke service kunnen voorzien.
Bent u of ben jij geïnteresseerd, neem dan contact op met 
de scriba’s. Zij kunnen u alles vertellen over de genoemde 
vrijwilligerstaken. Annemarie Vriesen, tel. 06 533 37 701 
of Ermie van Tiel, tel. 06 200 98 684 

Onze kerk heeft u nodig …… jou ook trouwens!

Als de Minderbroederskerk een bedrijf was zou er 
flink aan de noodrem worden getrokken. Alles draait 
en lijkt gladjes te verlopen maar niets is minder waar, 
op vele fronten moet er flink “gesappeld” worden om 
onze kerkgemeente draaiende te houden.
Als de ‘’MBK’’ een bedrijf was dan zouden wij zo (zie 

onderstaande advertenties) de markt op moeten. Voor 
verschillende taken zijn echt een aantal extra vrijwil-
ligers nodig. 
En, wie wil nou niet actief deelnemen aan activiteit-
en die er voor zorgen dat die kerkgemeenschap een 
veelzijdige, levendige gemeenschap blijft.


