Vacatures &
contactpersonen

VRIJWILLIGERS
parochiekern
Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart &

Vacature

KOORLID
Gregoriaanse Schola
Wat gaat u doen?
 Zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen
 Uiteraard Gregoriaans repetoire (in het Latijn)

Met wie?
 De schola bestaat uit een beperkt toegewijde aantal mannen.

Wanneer en hoe vaak?
 1 keer per maand zingen tijdens de Eucharistievieringen
 1 keer per maand repetitie in de Pastorie (bij de St. Josephkerk)

Wat bieden we?
 ‘De Gregoriaanse zang, als zijnde de eigen zang van de Romeinse
liturgie, moet, waar geen bijzondere factoren het anders vereisen, de
voornaamste plaats innemen.’ (Musicam Sacram)
 ‘Men zal vooral de studie en het gebruik bevorderen van de
Gregoriaanse zang, omdat hij vanwege zijn bijzondere kwaliteiten een
zeer belangrijke grondslag is voor de vorming in de gewijde muziek.’

Wat vragen we?
 Mannen
 Zangervaring is een pré, maar geen vereiste

Contact
 Ton Cremers: 071 - 521 05 30 a.w.cremers@casema.nl

Vacature

KOORLID
Dames- en Herenkoor
Wat gaat u doen?
 Zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen en op hoogfeesten
 Het repertoire bestaat uit traditionele kerkmuziek, voornamelijk
in de Nederlandse taal
 Ook de huwelijks- en uitvaartvieringen.
 Daarnaast viert men samen jaarlijks het St. Cecilia-feest.

Met wie?
 Het dames- en herenkoor is een gemengd koor voor volwassenen
 Het bestaat uit ongeveer 20 leden onder leiding van een dirigent die
tevens organist is

Wanneer en hoe vaak?
 3 keer per maand zingen tijdens de Eucharistievieringen
 Wekelijks op woensdag om 20.00 uur repetitie in het Binnenhof
(bij de St. Josephkerk)

Wat bieden we?
 U draagt bij tot 'de luister van een heilige handeling' (Musicam Sacram)
 Een gemeenschap binnen de kerkgemeenschap

Wat vragen we?
 Zowel mannen als vrouwen zijn welkom
 Zangervaring is een pré, maar geen vereiste

Contact


Ton Cremers: 071 - 521 05 30 a.w.cremers@casema.nl

Vacature

KOORLID
Magnificatkoor
Wat gaat u doen?
 Samen zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen en op
hoogfeesten
 Het repertoire bestaat uit voornamelijk Nederlandstalige liederen
afkomstig uit de vernieuwing.

Met wie?
 Het Magnificatkoor is een gemengd koor voor 11-60 jaar
 Het bestaat uit ongeveer 20 leden onder leiding van een dirigent en
begeleiding van piano, gitaar, contrabas en (vaak) fluit.

Wanneer en hoe vaak?
 1 keer per maand zingen tijdens de Eucharistievieringen
 1 keer in de 14 dagen op vrijdag om 19.30-21.30 uur repetitie in het
Binnenhof (bij de St. Josephkerk)

Wat bieden we?
 Zang als 'hoogste expressie van het hart van de mens' (don Giussani)
 Een jonge gemeenschap binnen de parochiekern

Wat vragen we?
 Zowel mannen als vrouwen zijn welkom
 Zangervaring is een pré, maar geen vereiste

Contact
 Annelies Cremers: 071 - 521 05 30 annelies.cremers@gmail.com

Vacature

BEHEERDER
zaalverhuur
Wat gaat u doen?
 Informatie verstrekken via e-mail (en eventueel telefoon)
 Zalen laten zien, reserveringen of boekingen (online agenda)
 Sleutels leveren en innemen, zalen controleren, meldingen doen

Met wie?
 Contact met de penningmeester en met leden van werkgroepen die
zalen onderhouden, inrichten en schoonmaken
 Eventueel (aan het begin) samen met een andere persoon

Wanneer en hoe vaak?
 Vrijwel dagelijkse mail (of telefoon) beantwoorden
 Regelmatig zalen laten zien en verhuren

Wat bieden we?
 Contacten met mensen binnen en buiten de parochie
 U ondersteunt een inkomstenbron voor de exploitatie van de parochie
 Mogelijkheid van een vrijwilligersvergoeding

Wat vragen we?
 Communicatieve vaardigheden
 In staat om binnen een korte reistijd aanwezig te zijn

Contact


Paul van der Lee: 06 - 525 957 22 ppvanderlee@gmail.com

Vacature

REDACTEUR
Josephpagina RdK
Wat gaat u doen?





Teksten en foto's verzamelen
Vrijwilligers vragen om bijdragen, informeren over copij-data
Deadlines bewaken, inzending aan Rondom de Kerk
Teksten redigeren

Met wie?
 Redacteurs van Rondom de Kerk
 Contact met andere vrijwilligers, pastoraatgroep, beheercommissie

Wanneer en hoe vaak?
 7 keer per jaar een uitgave
 Gedurende 2 weken aankondigen, verzamelen en inzenden

Wat bieden we?
 U bent snel op de hoogte van het nieuws
 Contacten met mensen in de hele parochiekern

Wat vragen we?
 Schriftelijke vaardigheden
 Kunnen plannen

Contact
 Pastoor Smith: 071 - 513 07 00 jhsmithpr@gmail.com

Vacature

CATECHEET
Goede Herder
Wat gaat u doen?
 Ondersteuning van de catechese voor kinderen van 3-12 jaar oud,
eerst als assistent en vervolgens eventueel als catecheet
 Meewerken aan het maken of vertalen van materialen
(volgens eigen talenten: digitaal, handgeschreven, van hout of stof)
Met wie?
 Zes catecheten met verschillende mate van ervaring die elkaar
ondersteunen (bij elke groep zijn meerdere catecheten aanwezig)
 20-25 kinderen in twee groepen
Wanneer en hoe vaak?
 Wekelijks op woensdagmiddag 14.00-15.30 (behalve in de vakanties)
 Wekelijkse voorbereidingstijd, soms vergaderingen met alle catecheten
 Periodiek te volgen cursussen (de eerste vanaf najaar 2016)
Wat bieden we?
 Sfeervolle, verrijkende catechesebijeenkomsten
 Ook voor volwassenen zeer leerzaam materiaal
 Een internationale methode die ook de zusters van Moeder Theresa
gebruiken voor hun vorming en evangelisatie
Wat vragen we?
 Bereidheid tot zelfstudie en om cursus te volgen
 Betrouwbaarheid en affiniteit met kinderen
Contact
 Laura van der Lee - Valiani: 06 - 214 03 894
 info@catechesegoedeherder.nl www.catechesegoedeherder.nl

Vacature

KLUSSER
onderhoudsgroep
Wat gaat u doen?
 Werkzaamheden aan het kerkgebouw, de pastorie en de zalen
 Schilder- of timmerwerk, of het inbouwen van meubels of installaties
 Opbouw en afbreken van de kerststal

Met wie?
 Drie à vier leden van de Evenementengroep
 Ad hoc extra vrijwilligers bij bijzondere klussen
(zoals de opbouw van de kerststal)

Wanneer en hoe vaak?
 Naar gelang beschikbaarheid en vermogen elke maand of elke week
een aantal uren

Wat bieden we?
 U helpt een uniek rijksmonument in stand te houden
 Zichtbare bijdrage aan de parochiekern: u bouwt mee aan Zijn huis
 Een kans om het gebouw echt te leren kennen

Wat vragen we?
 Handigheid met (klein) onderhoud
 Specifieke vaardigheden zijn een pré, maar geen vereiste

Contact
 Hans Wegman: hanswegman@ziggo.nl

Vacature

VRIJWILLIGER
parochiekern
Wat gaat u doen?
 Heeft u zelf ideeën om de parochiekern te ondersteunen?
 Zijn er concrete voorstellen voor hulp?

Met wie?
 Bent u met een groep mensen of alleen?
 Wilt u zich bij een bestaande groep vrijwilligers aansluiten?

Wanneer en hoe vaak?
 Heeft u een aantal uur per maand of per week extra voor Zijn Kerk?
 Of weet u nog niet of u voor langere tijd inzetbaar bent?

Wat bieden we?
 Een groeiende geloofsgemeenschap met veel vrijwilligers
 Een 90-jarige kerk voor de toekomst met een restauratie in 2016

Wat vragen we?
 Uw ideeën, voorstellen, inzet, enthousiasme zijn welkom, uiteraard
wel in afstemming met andere initiatieven en vrijwilligers

Contact
 Pastoor Smith: 071 - 513 07 00 jhsmithpr@gmail.com of
 Annelies Cremers: 071 - 521 05 30 annelies.cremers@gmail.com
www.stjosephleiden.nl

