
Talentenbank	
 

Wat	betekent	inschrijven	in	de	talentenbank?	
Je naam en mail wordt opgenomen in deze talentenbank met daarin de antwoorden op de 
vragen uit dit formulier. Door dit formulier in te leveren geef je aan dat je evt. gevraagd kunt 
worden voor passende activiteiten en/of projecten. Je kunt altijd op het moment zelf 
beslissen of je zin en tijd hebt.  De gegevens worden beheerd door het secretariaat van de 
PGN en zijn ook uitsluitend via het secretariaat toegankelijk. Wie structureel iets wil doen, 
mag ook van onze kant wat verwachten: begeleiding, trainingen en/of getuigschrift/ 
referenties 

Inschrijfformulier	talentenbank	
Naam en e-mailadres en/of telefoonnummer 

Naam: __________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

Telefoon: ________________________________ 

Soort	activiteit	
Je mag bij elke vraag meerdere antwoorden geven (rondje vol maken). Als je al iets doet dan kun je 
dat ook aangeven door die optie te onderstrepen. Iemand van de kerk zal je benaderen mocht er een 
passende activiteit langs komen. 

Kerkdienst	
o Mensen welkom heten 
o De Schriftlezing verzorgen 
o Koster zijn 
o Zingen in koor 
o Orgel spelen 
o Instrument spelen (namelijk het volgende ______________) 
o Dirigent zijn 
o Audio/Video verzorgen  
o Gesprekje met de kinderen doen 
o Helpen koffie inschenken en daarna opruimen 
o Bloemen voorbereiden en plaatsen in de kerkzaal 
o Open Spreekstoel weer meehelpen organiseren 
o Orde van Dienst maken 
o  

	
 	



Met	groepen	
o Meehelpen met Kindernevendienst 
o Meehelpen met Jongerenvieringen 
o Meewerken met Basis catechisatie 
o Meehelpen met Kindernevendienst kamp 
o Meehelpen met Jongeren Zeilkamp 
o Leesgroep verzorgen 
o Filmavond helpen organiseren 
o Meehelpen met organisatie Kloosterweekend 
o Meehelpen organiseren lezingen in de kerk 
o Doopouders begeleiden 
o Nieuw ingekomenen welkom heten en introduceren 
o Meehelpen organisatie Paasnachtwandeling 
o  
 

Hulpdiensten	
o Koken voor maaltijden in de kerk 
o Meehelpen bij ‘recepties’ in de kerk 
o Op bezoek gaan bij mensen thuis 
o Bloemen bezorgen 
o Voedselbank meehelpen ondersteunen 
o Meehelpen bij ’t Hemeltje Eindhoven 
o Mensen ophalen en rijden naar de kerkdienst 
o Tafels klaarzetten voor Paasochtend ontbijt 
o  Publiciteit mee helpen verzorgen 
o Website beheer 
o Redactie kerkblad 
o Meewerken aan regelen kerkdrukwerk 
o Wijk coördinatie 
o  

 

Ondersteuning	kerkenraad	
o Notuleren tijdens vergaderingen 
o  

 

Kerkelijk	bureau	
o Ledenadministratie verzorgen 
o Post regelen 
o Archief verzorgen 
o    

 

Onderhoud	Kerk	
o Tuin verzorgen 
o Schoonmaken kerk 
o Schilderen 
o Timmeren 



o Elektriciteit 
o Dak 
o Kerk schoonmaken 
o Ramen lappen 
o      

 

Overige	
o   
o   
o   

 

 


