Hallo... Ja... Jij..., Mogen wij even je aandacht....?
Samen staan we sterker...!

Vind jij contact met mensen leuk.... Samen dingen doen.... Even bijpraten....? Ja...?
Ha... fijn! Dan zijn wij op zoek naar jou!
Om diensten te kunnen blijven verzorgen hebben vrijwilligers nodig.
Op dit moment zijn binnen verschillende werkgroepen de volgende vacatures:
*Gastvrouwen/heren die één keer in de maand, een kopje koffie verzorgen, na de viering op
zondag in de Bonifatiuskerk. Voor de dienst kopjes klaarzetten, na de dienst de koffie door laten
lopen en inschenken. Na het koffiedrinken de kopjes in de afwasmachine zetten.
*Gastvrouwen/heren die één keer in de maand helpen met schoonmaken in de kerken te
Wytgaard, Wergea of in de Bonifatius- en Dominicuskerk.
*Gastvrouw/heer, coördinator, die in de Bonifatiuskerk de schoonmaakploeg aanstuurt.
*Kinderwerk m/v: drie of vier personen die eens per drie maanden ondersteunen willen bij de
gezinsvieringen. Kinderen vragen voor het lezen van voorbeden en lezing en voor de viering
oefenen met de kinderen. Tijdens de viering de kinderen ondersteunen bij het lezen. Plaatjes voor
liturgieboekje zoeken.
*Bij alle koren zijn zangers m/v welkom! Je kan altijd 'n keer bij een repetitie komen en proberen!
Kinderkoor dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 17.00 uur in het Parochiehuis van de Dominicuskerk.
Leeftijd 6 tot 11 jaar.
Jeugdkoor dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur in het Parochiehuis van de Dominicuskerk.
Leeftijd vanaf 11 jaar.
Johannes/Fransiscuskoor woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur in de Bonifatiuskerk.
Cantores woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in het Parochiehuis van de Dominicuskerk.
Bonifatius Cantorij donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Bonifatiuskerk.
*Acolieten m/v: gemiddeld 1 keer per maand de priester/pastor assisteren tijdens een viering.
*Kosters m/v Bonifatiuskerk voor verschillende vieringen:
o.a. op zondagen, vrijdagochtenden, tijd: 2,5 uur.
* bij dopen, tijd: 1,5 uur.
* bij uitvaarten, tijd: 4 uren.
Algemene eigenschappen:
Op tijd op kunnen staan. Je bent er als eerste en gaat als laatste weg.
Aanpakker. Verantwoordelijkheidsgevoel.
Affiniteit met liturgie. Goede contactuele eigenschappen.
Mooie ervan: het is aan de koster om alle voorbereidingen zo te doen dat het een mooie viering
wordt en dat alles op rolletjes loopt. Je hebt met veel mensen contact tijdens een viering:
acolieten, koor, pastoraal team, lector etc.
Wij hopen echt dat je belangstelling is gewekt, dat jij ons komt helpen.
Het is niet alleen nuttig werk, gezelligheid binnen een werkgroep is ook belangrijk.
Voor meer inlichtingen, neem a.u.b. contact op met:
contactpersoon: Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of 06-29604422

