
Join our team
Help jij mee aan de opbouw van onze gemeente?

Heb jij een hart voor God en voor kinderen, tieners en jongeren? Dan zoeken 
we contact met jou! Zou je best wat in het jeugdwerk willen doen maar deze 
vacatures passen je niet? Laat het gewoon even weten aan één van de jeugd-
ouderlingen. We denken graag met je mee. Jeugdwerk is niet altijd makkelijk 
maar het verdiept ook je eigen geloofsleven!

Meer info? www.hggop.nl

Jeugdwerker:                       
Henk Vlot / 06 12 78 09 29

Jeugdouderlingen:                
Geert Vlot / 06 53 25 20 60
Pieter Prins / 06 53 37 76 19

Club coördinator:            
Johan de Ruiter / 06 12 96 24 09

Kerkelijk werker:               
Ronny van Renswoude / 06 19 46 00 35

Contactpersonen jeugdwerk:



Jeugddienstcommissie:
Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste algemene commissieleden die willen na-
denken en helpen bij het organiseren van jeugddiensten. Denk hierbij aan:
• maken van de liturgie
• het bedenken van de thema’s
• communicatie met sprekers en bands

Tijdsinvestering:
We bereiden met elkaar 4 jeugddiensten voor per jaar. Per jeugddienst is er een 
overleg. Vlak voor de jeugddienst zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. 
Het is ook een beetje afhankelijk van welke taken je opneemt binnen de commissie.

Voor meer info: Henk Vlot / henk.vlot@hggop.nl / 06 12 78 09 29

Zondagsschool en On Track:
Tijdens de kerkdienst vindt de zondagsschool en On Track plaats. Zondagsschool is 
voor kinderen van groep 1 t/m 6 en On Track is voor kinderen van groep 7 en 8.

Wij zoeken leidinggevende voor:
Groep 1/2 minimaal 1 persoon, groep 5/6, 3 personen (zondagsschool) en groep 7/8 
minimaal 1 persoon (On Track)

Tijdsinvestering:
Voor zondagsschool / On Track geldt dat je 1x in de maand aan de beurt bent tij-
dens de kerkdienst en het vraagt een uur voorbereiding. Met Pasen en Kerst wordt 
er wat meer voorbereiding van je gevraagd, omdat er dan in de kerk meer aandacht 
is voor deze projecten. Per jaar hebben we 3 á 4 vergaderingen.

Voor meer info: Jolanda de Krijger / 0184 670 845 / n.de.krijger@hetnet.nl óf Ange-
lina Folkerts / 0184 617 761 / ffolkerts10@gmail.com

Follow Me:
Een nieuwe mentor voor de Follow Me catechese. Heel graag een vrouw om het 
team in evenwicht te houden. Als Follow Me mentor begeleid je een groepje 
van 6-8 catechisanten. Met elkaar luisteren we naar de inleiding en aansluitend 
bespreek je de vragen in je eigen mentorgroep. Een mentor kan ook meedraaien in 
het geven van de inleidingen maar dat is niet perse noodzakelijk.

Tijdsinvestering:
Voorbereiding van de les ongeveer een klein uurtje en natuurlijk de Follow Me 
avond. Dit is op donderdag van 19:00u tot 20:00u. Je moet er iets eerder zijn want 
we proberen met een gebed te beginnen en na afloop drinken we  nog wat en rui-
men we samen de boel op. Wil jij jonge mensen helpen groeien in hun geloofsleven?

Voor meer info: Ronny van Renswoude / 06 19 46 00 35 / ronny.van.renswoude@
hggop.nl

Catechese voor mensen met een beperking:
Al heel veel jaren draait er in Giessenburg een catechese voor mensen met een 
beperking. Door de jaren heen hebben daar ook altijd gemeenteleden uit Gies-
sen-Oudekerk aan meegewerkt. We organiseren dat namens de drie kerken.

Catechese voor mensen met een beperking zoekt:
Iemand die wil meedraaien met deze mooie vorm van catechese.

Tijdsinvestering:
Het is 1x in de twee weken op donderdagavond een uurtje. De voorbereidingen 
vallen erg mee.

Voor meer info: Els Vlot / 0184 654 312

Tienerbijeenkomsten Horen, zien en doen!
Sinds 2016 vindt iedere eerste zondag van de maand deze spetterende tienerbij-
eenkomst plaats in de soos. Op het zelfde tijdstip als de avonddienst in de kerk.

Team Tienerbijeenkomst zoekt:
Een enthousiasteling die mee wil helpen met het voorbereiden en het draaien van 
deze bijeenkomsten. Voor de afwisseling zal een dame leuk zijn maar mag ook een 
manspersoon zijn natuurlijk.

Tijdsinvestering:
11 zondagavonden, en een aantal keer per jaar teamoverleg

Voor meer info: Pieter Prins / 06 53 37 76 19 / pieter.prins@hggop.nl

Kinderoppas tijdens de diensten:
Tijdens de beide morgendiensten is er kinderoppas voor de allerkleinsten. Gezellig 
met elkaar bezig zijn in de Oude School. Lekker spelen of iets knutselen.

De kinderoppas zoekt:
Nieuwe gemeenteleden die willen meedraaien in het oppasrooster

Tijdsinvestering:
Je bent 1x per 2 maanden aan de beurt. Maar….hoe meer mensen hoe minder je aan 
de beurt bent.

Voor meer info: Esther Schep / 06 13 53 17 49 / kinderoppas@hggop.nl

Clubs:
We kennen clubs vanaf groep 5. Iedere club bedenkt weer een eigen programma. 
Clubs groep 5 t/m 8 zijn 1x per 2 weken en vinden plaats in de Oude School. De 
16+ en 18+ bijeenkomsten zijn 1x per maand.

Clubwerk zoekt:
Voor het clubwerk zijn we altijd op zoek naar clubleiding. Voor het komende sei-
zoen zoeken we met name versterking bij club groep 5, groep 7, groep 8, club klas 
1&2, de 16+ groep en de 18+ groep

Tijdsinvestering:
Samen met de andere clubleiding bereid je een clubavond voor. Een clubavond 
duurt ongeveer anderhalf uur. Club groep 7 is op woensdagavond. Club groep 
8 is op dinsdagavond. De 16+ groep komt iedere eerste zondag van de maand bij 
elkaar in de Oude School tijdens de avonddienst. De 18+ groep komt een aantal 
keer per jaar voor de avonddienst bij elkaar en gaan daarna gezamenlijk naar de 
avonddienst. Daarnaast zijn er 3 vergaderingen per seizoen.

Voor meer info: Johan de Ruiter / 06 12 96 24 09 / johan.de.ruiter@hggop.nl

In onze gemeente voelen we ons erg gezegend met de vele jongeren die bij ons ho-
ren, jong of al wat ouder en uit diverse woongemeentes. Al tijdens een doopdienst 
worden we als gemeente breed aangesproken op onze verantwoording om deze 
kinderen te helpen en steunen in het opgroeien in het geloof.

Dat komt onder andere tot uiting in het vele jeugdwerk. U begrijpt dat daar veel 
mensen voor nodig zijn, en door wisselende omstandigheden blijft er ook altijd 
nieuwe aanwas nodig. 
Daarom vragen wij als gezamenlijke jeugdwerkers uw aandacht voor de ‘vacatures’ 
die voor het volgende seizoen open staan.

Wij vragen:
• Een hart voor God en voor jon-

geren
• Een bescheiden investering van je 

tijd, beetje afhankelijk van de taak 
die jij wilt gaan doen

• Enthousiasme

Wij bieden:
• Uitsluitend enthousiaste kinderen en 

jongeren
• Voldoening door het vervullen van 

een taak in het jeugdwerk
• Verrijking van je (geestelijk) leven
• Een team van enthousiaste mensen 

waarmee je het samen doet

Vacatures jeugdwerk
van Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum


