Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen
voor onze parochie.
Met grote prioriteit vragen wij:
*Bij de kerkschoonmaak, iemand die in de Bonifatiuskerk de schoonmaakploeg aanstuurt.
*Bij de kerkschoonmaak, gastvrouwen/heren die één keer in de maand helpen met schoonmaken
in de kerken te Wytgaard, Wergea of in de Bonifatius- en Dominicuskerk.
*De VOM-groep vraagt een creatieve organisator m/v:
We zoeken iemand die het leuk vindt om op een creatieve manier de projecten in arme landen
onder de aandacht te brengen.
*In de Vastentijd geld bij elkaar brengen voor het ontwikkelingsproject dat dan centraal staat.
*Zo’n 6 keer per jaar, tijdens de weekendvieringen, uitreiken van folders om de collectes onder de
aandacht te brengen.
*Het mee organiseren van een Vastenmaaltijd.
En een secretaris m/v:
*Die de notulen wil schrijven van de vergadering.
*Die de bestelling van de folders op zich wil nemen.
*Die meehelpt met de activiteiten die worden georganiseerd.
*Die meedenkt over hoe de ontwikkelingsprojecten en vredesactiviteiten het beste onder de
aandacht kunnen worden gebracht.
De VOM-groep overlegt ongeveer 5 keer per jaar op een avond van 19.00-20.30 uur.
*Kosters m/v Bonifatiuskerk voor verschillende vieringen:
* op zondagen, tijd: 2,5 uur.
 bij dopen, tijd: 1,5 uur. * bij uitvaarten, tijd: 4 uren.
 Spullen voor de mis klaar zetten bij het zij-altaar en na de mis weer opruimen.
 Eventueel acoliet en lector zijn.
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.
*De vacature voor koster op de vrijdagochtend is ingevuld.
*Kinderwerk m/v: een of twee 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.
*Acolieten m/v: gemiddeld 1 keer per maand de priester/pastor assisteren tijdens een viering.
*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.
Franciscus ThemaKoor; donderdagavond 19.45-21.30 uur in parochiehuis Dominicuskerk
(jan/feb ‘23 geen rep/uitvoeringen).
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.
Sint-Ceciliakoor Wytgaard 1x p 14 dagen op donderdag van 9.30- 11.00 uur in de kerk aldaar.
Autovervoer kerkdienst:
In 't Vissershûs, kleinschalig wonen ouderenzorg, Pelikaanstraat 1-E, wonen enkele parochianen
met lichte dementie, die graag eens de kerkdienst in de Dominicuskerk willen bijwonen. Welke
parochianen met auto, zouden één keer per maand een of twee medeparochianen kunnen halen
en brengen? Graag bellen met mevr. C. Teunissen- Doodkorte, telefoonnr. 058-2125413
Voor deze vacatures kunt u informatie inwinnen bij:
contactpersoon: Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 058-2157091

