
                    Werkplan Yvonne Smit   

           Terugblik 2019 en vooruitblik 2020 
      Kerkelijk werker/opbouwwerker PGZO 

Vrijwilligerszorg/ 0pbouwwerk met name voor de KG Diaconie en Pastoraat: 18 uren 

    2019 terugblik 
Voor vrijwilligerszorg (VWZ): 

- Kerngroep samen met Hanna Rovers inmiddels. Incidenteel hielpen gemeenteleden 

ons bij de uitvoering van klussen, want het is niet gelukt een nieuw lid te werven voor 

de Kerngroep.  

- Werving voortdurend, sommige vacatures werden vervuld, andere niet. En dit ook 

samen gedaan met hulp van diverse gemeenteleden. Een impressie: 

KG Diaconie & Pastoraat: twee nieuwe mensen. 

Kosters DDS: nieuwe bekende vrijwilligers, via Venzo geen succes.  

Kokers DNS: aandacht via vacatures, zelf heeft de groep ook nieuwe mensen 

gevonden.  

DNS op maandag: overleg over waar vrijwilligers nodig zijn, vacatures plaatsen, 

mensen actief vragen. Nieuwe vrijwilligers uit de doelgroep zelf ook.  

Lentedag/kerstviering ouderen: incidenteel mensen werven, inmiddels bekend wie 

dat zijn, en zij ondersteunen als ze kunnen om deze dagen/viering mogelijk te maken. 

Diverse administratieve taken: roosters maken, adressengids, extra acties, geen 

mensen voor gevonden behalve de bekende vrijwilligers. Idee (betaalde) 

administratieve ondersteuning staat bij aandachtspunt Moderamen.  

Kindernevendienst: mensen gevraagd, maar niet gelukt mensen te vinden. Wel lopen 

er individuele gesprekken met ouders over wellicht een gespreksgroep.  

Website/kerkblad: vacatures geplaatst: dit wordt gelezen en er reageren soms 

mensen op. 

- Zorg groepen: zorg voor kosters DDS i.v.m. vacatures; gesprek met het 

Kindernevendienst team samen met KG Communicatie; gesprekken met de groep 

Zorgzame Kerk i.s.m. KG Diaconaat en Pastoraat; bijeenkomst pastoraat breed samen 

met Justine voorbereid. Incidenteel aanschuiven bij de rommelmarkt in DDS op 

woensdag en gesprek met Elianne Schultz (Lutherse Diaconie) en sommige 

vrijwilligers van DNS op maandag.  

Diverse waardering ook in klein presentje op maat voor een aantal groepen.  

- Vrijwilligersavond: i.s.m. de organisatie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie. 

- Aandacht individueel: veelal bij activiteiten of vieringen mensen spreken, op verzoek 

of bij bijzondere gelegenheid een gesprek. Mensen die ons als Kerngroep structureel 

hierbij helpen, hebben we niet gevonden.  

- Betrokkenheid leden met afstand/nieuw ingekomen leden: Gesprekken met 

gemeenteleden met wat meer afstand tot de gemeente (51-65 jaar). Dit is gebeurd 

en gepresenteerd door Martine van Garderen, stagiaire CHE Theologie, die ik 



begeleidde. Tevens zelf geïnventariseerd wat er gebeurt met en voor nieuw 

ingekomen leden. 

- Zorg overbelasting/afbouwen: gesprekken met diverse vrijwilligers en groep 

Zorgzame Kerk gehad. 

- Toerusting: aanbod op maat toerusting voor kindernevendienst team, maar dit is 

uiteindelijk niet gelukt i.v.m. de beperkte tijd van vrijwilligers. Diverse landelijke 

dagen en cursussen van de PKN en de burger academie doorgegeven aan diverse 

groepen en individuen.  

- Samenwerking toekomst verder verkennen met kerkelijke/buurt partners: i.v.m. de 

situatie van RK en ELG,  wordt dit punt meegenomen naar 2020 i.s.m. Externe 

Samenwerking en Verdieping (ESV). Dan zal ik na het kerkenoverleg gaan. 

- Vrijwilligersmarkt: in de startdienst september 2019 gerealiseerd samen met Hanna 

Rovers. 

Voor communicatie algemeen en bloembladen/organisatiestructuur 

-  afscheid KG Communicatie begin 2019. De rol van verbinder/communicatie tussen 

groepen blijft (met name via KG VWZ, moderamen,  KG D & P en ESV)  

-  aandacht voor diverse groepen via kerkblad t.a.v. de zichtbaarheid (van het  

bloembladmodel van de PGZO): voor het kerkblad vraag ik regelmatig een groep iets 

te schrijven over hun plannen, etc.  

KG Diaconaat & Pastoraat vanaf januari 2019 

- Ik ben ingewerkt en waar nodig bood ik ondersteuning, in overleg met de kerngroep 

zelf en het moderamen/kerkenraad: zie ook punt zorg groepen bij vrijwilligerszorg.  

Groene Kerk: we zijn een groene kerk geworden, ik maak deel uit van de werkgroep samen 

met Mariska Jansen en Hanna Fokkens. Samen hebben we een jaarplan geschreven en 

uitgevoerd.  

Overig: 

Moderamen en kerkenraad: vergaderingen. 

Jaargesprek: met twee kerkenraadsleden gehad. 

Nascholing: Uren nascholing besteed aan Masterthesis en coaching traject afgerond 

 

  



Vooruitblik Vrijwilligerszorg (VWZ) 2020  
Kerngroep: Als KG VWZ per activiteit zelf krachten mobiliseren en dat ondersteunen 

en aansturen: voor de vrijwilligersavond, en andere losse klussen (samen met Hanna 

Rovers) 

Werving: i.s.m. de KG Communicatie de vacatures updaten en de vorm aantrekkelijk 

maken. Individueel werven met name bij mensen die nog niet actief zijn. (i.o.m. 

Hanna Rovers) 

Vacatures afstemming met groepen: afstemmen over wie vraagt wie voor welke 

vacatures en terugkoppelen met VWZ, om te voorkomen dat mensen dubbel worden 

gevraagd. 

De Nieuwe Stad op maandag/kerkenoverleg: werving gezamenlijk voor DNS op 

maandag in overleg met Elianne Schultz en Mieke van Reenen. 

Benaderen nieuw ingekomen leden:  Aandacht voor nieuw ingekomen leden: hoe, 

wat en door wie, dat wordt nog nader verkend. I.s.m. Hanna Rovers, 

moderamen/kerkenraad . N.b. benaderen vanuit aandacht en erna pas kijken of er 

betrokkenheid via VWZ kan komen. 

Krachten bundelen: samen met Externe Samenwerking en Verdieping(ESV); 

verkennen van meer, andere mogelijkheden van samenwerken met de andere 

kerken met name voor DNS op maandag en het idee van een gezamenlijke 

themadag/avond.  

Inzetten op, waar mogelijk, diaconale samenwerking. Krachten en middelen 

bundelen. I.s.m. KG Diaconie & Pastoraat (diaconie Lutherse gemeente, etc.) 

Vacatures Venzo waar handig plaatsen.  

administratieve ondersteuning, blijft aandachtspunt 

 

Zorg algemeen en toerusting groepen: 

Gesprek met groepen: 2020 kerngroep beheer  gesprek in kader van zorg met 

afzonderlijke beheerscommissies, CvK of gezamenlijk? nog verder uit te werken. 

(i.s.m. de KG Communicatie)  

Verkennend gesprek aangaan met Jan de Jonge/rommelmarkt DDS over vrijwilligers, 

afbouw/toekomst en betrokkenheid PGZO; in afstemming met de KG Diaconie & 

Pastoraat.  

Toerusting groepen: Poging 2 met team Kindernevendienst en passend aanbod bij 

Pastoraat  i.o.m. Justine. Training ambtsdragers faciliteren voor 2020, dit loopt. 

Toerusting op maat zoveel mogelijk in afstemming met andere kerkelijke partners. 

Waarderen en goed afsluiten; net als vorig seizoen, per groep of bij een afscheid, 

tussendoor. In afstemming met de groepen/mr/kr. Jubilea vieren van vrijwilligers, dat 

is een aandachtspunt voor bespreking. 

Groepen en zelfzorg: verkennen hoe groepen zelfvoorzienend in zorg voor elkaar 

kunnen zijn, voor zover ze dat nog niet zijn. En wat daarvoor nodig is. 

Vrijwilligersavond breder trekken, plannen en organiseren, verkennen of er hier meer 

samenwerking kan komen met andere kerkelijke partners om elke inzet te bedanken 

(via Kerkenoverleg/Mieke van Reenen en sleutelpersonen diverse kerken) 



Zorg individuen: Aandacht individuen incidenteel, op verzoek, bij 

vieringen/activiteiten en bij een aandachtsituatie met urgentie zoals overbelasting. 

I.s.m. Hanna 

 

- Extra voor vrijwilligers:  

Workshop vegetarisch koken organiseren i.o.m. Evelien Wingelaar 

Uitje, activiteit i.o.m. SAW: bezoeken Nieuwe Kerk “Suriname tentoonstelling”. 

Samen met Hilly Menke. 

Idee vrijwillige inzet buiten de gemeente zichtbaar maken door interviews in het 

kerkblad i.s.m. KG Communicatie en Hanna Rovers. 

KG Diaconie & Pastoraat 2020  

 

- Ondersteuning waar wenselijk i.o.m. de Kerngroep: bijv. bij gesprekken begeleiden 

van groepen, bij afbouw, bij  inhoudelijk meedenken en uitvoeren bij pastoraat. 

Gesprekken met andere diaconieën, ook met de pet op van KG VWZ 

- deelname aan werkgroep Groene Kerk tot het voorjaar 2020. 

Opbouwwerk breed divers 

 

- Structuur PGZO bijdrage leveren m.b.t. kerkenraad 2025 

- Pastoraat breed overleg i.o.m. Justine 

- Groene Kerk actief meedenken en uitvoeren: gemeentegesprek en dienst 2020 

helpen voorbereiden. 

- Schrijven voor kerkblad: diverse rubrieken 

- Wijkbijeenkomsten op verzoek over ‘muziek die raakt’.  

- Gesprek in het voorjaar met KiP/Kerkbalans 2020 over jongere doelgroepen en 

kerkbalans. 

- Ouders gespreksgroep: vervolg verkennen of hier genoeg ouders voor zijn uit diverse 

kerken. 

- Af en toe in diensten en bij diverse activiteiten aanwezig voor de ontmoeting en 

verbinding met de gemeente/vrijwilligers.  

- Vergaderingen MR,KR, KG D&P, KG VWZ en incidentele overleggen  

- Meedenken over verkennen uitbreiding DNS op maandag samen met Externe 

Samenwerking en Verdieping (KO) en Elianne Schultz (Lutherse Diaconie) 

   Nascholing 

- Studie VU Masterthesis afronden 


