Diaconale vacatures

22 september 2016

Vacatures in het diaconale werk:
Waar

Functie

Wanneer

Werkzaamheden:

Moderamen Diaconie

2e Voorzitter
(diaken/ambtsdrager)

Sept. 2017

Bij toerbeurt vergaderingen moderamen + college voorzitten. HRM werk t.b.v.
medewerkers en afgevaardigde in het bestuur van Kerkplein7.

Moderamen Diaconie

1e Voorzitter
(diaken/ambtsdrager)

Jan. 2018

Bij toerbeurt vergaderingen moderamen + college voorzitten. Afgevaardigde in de
Algemene Kerkenraad (AK) van de PGA en het Moderamen van de AK

Moderamen
en College

Trekker communicatie
plan + uitvoering
(gemeentelid)

Najaar
2016

Update werkplan en structuur communicatie diaconaal werk met
consulent/communicatiemedewerker PGA/webmaster Diaconie/schrijver
collecteafkondigingen en t.z.t. Diaconaal Platform en Interkerkelijk Noodfonds

Apeldoorn breed
Wee Wee cafe

Coördinator
(gemeentelid of andere
kerkelijk betrokkene)
Coördinator/
Organisator
(gemeentelid)

Sept. 2017

Organiseren en leiden van de bijeenkomsten, aanspreekpunt voor gasten, inleiders en
participanten (Gemeente en UWV).

Nov. 2016

Aanbod via vakantiediakenen en website bekendmaken. Aanvragen behandelen en
beoordelen. Boeken van accommodatie en oriënteren op geschikte locaties voor
verschillende doelgroepen

Coördinator en
uitvoerders: “sjouwers”
(gemeenteleden of andere
kerkelijk betrokkenen)
Beoordelaar Individuele Hulp
(diaken/ambtsdrager of exdiaken/ambtsdrager)

Najaar
2016

Transport en opslag van goederen voor minder draagkrachtigen. Contactpersoon voor
aanbod en aanvraag van goederen, regelen van opslag en aflevering. Tevens uitvoerders
“sjouwers” voor het transport van deze goederen.

Z.s.m.

Oordeel/advies geven over aanvragen voor een bijdrage op basis van een intake door
een medewerkster van de Diaconie. Beoordelaars werken in een team met 2 of 3 andere
beoordelaars.

Apeldoorn breed
Vakanties voor
minima en mensen
met een beperking
Apeldoorn breed
(Interkerkelijk)
Noodfonds
Individuele hulp
Apeldoorn breed
(Interkerkelijk)
Noodfonds
Individuele hulp

Wilt u zich graag nuttig maken en heeft u tijd en belangstelling voor één van
bovenstaande taken, dan kunt contact opnemen met Corrie van Orden diaconie@pknapeldoorn.nl tel: (055) 357 44 03. Zij is aanwezig op di. en wo. van 8:30 tot 12:00 uur.
Kent u iemand waarvan u denkt “dat is iets voor hem/haar” wilt u deze persoon dan
polsen of de naam doorgeven aan Corrie.

