Maatschappelijke stage in de kerken van Apeldoorn!
Wat is maatschappelijke stage?
Een maatschappelijke stage (MaS) is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs waarbij ze door het doen
van vrijwilligerswerk op een andere manier kennis maken met de maatschappij en het dragen van
verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Jongeren leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de
samenleving. Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage lopen in een maatschappelijk organisatie of bij projecten
zonder winstoogmerk.
Ons kerkelijk werk is de ideale plek om jongeren te laten ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. De
jongeren kunnen helpen bij het uitvoeren van klussen waar je zelf niet aan toe komt. Ze kunnen (nieuwe) ideeën
uitvoeren of een handje helpen waar nodig. Daarnaast groeit de samenhorigheid in en rondom de kerk doordat
jongeren zich serieus genomen voelen en vertrouwen krijgen in het omgaan met mensen. Investeren in
maatschappelijke stage levert voor nu enthousiaste jonge vrijwilligers op.
Organiseren bingo, liturgie maken, kindercrèche, psalmen rappen, muziek spelen, diaconaal project, redactie
kerkblad, rommelmarkt, startzondag, onderhoud tuin enz.

MaS Apeldoorn is het samenwerkings- verband tussen 10 Voorgezet Onderwijs Scholen en het Verenigingsburo,dé
MaS makelaar in de gemeente Apeldoorn. Deze makelaar bemiddelt onder meer in stageplaatsen. Dit houdt in dat
vraag (van scholen en hun leerlingen) en aanbod (van organisaties) bij elkaar worden gebracht. Op deze manier
kunnen de grote aantallen leerlingen gestroomlijnd hun weg vinden naar de organisaties in Apeldoorn. Aan melden
kan op www.masapeldoorn.nl.
Omdat alle MAS plekken voor de zomer zich aangemeld moeten hebben, organiseren Heileen
en Jennie op korte termijn voor belangstellende gemeenteleden ( jeugdwerk, diaconie,
predikanten, kerkenraad etc.)
een open spreekuur op maandagavond 4 juni vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.
Je kunt ons die avond bellen, maar je mag ook zonder afspraak binnen wippen en op de bel
van Joker of op de bel van de Diaconie drukken.
Heileen Holman, diaconaal consulent tel: 06-29597780
Jennie Harmelink, jeugdwerkadviseur tel: 055-5789219/06-53305451
Oecumenisch Centrum De Herberg
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn

Meer informatie:
Op www.Maatschappelijkestages.nl vindt je alle actuele informatie over maatschappelijke
stages
Op www.kerkenstage.nl vindt je alle informatie over Kerk en Stage
Op www.vrijwilligerswerk.nl vindt je het steunpunt vrijwilligerswerk dat aanbod en vraag bij
elkaar brengt.
Op www.masapeldoorn.nl vindt je de makelaar voor MaS plaatsen in de gemeente Apeldoorn.

