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In 2021 zal de indeling van de EBG Noord-Holland in vier deelgemeente verdwijnen. De EBG Noord-

Holland wordt één gemeente. In plaats van de huidige Raden van bijstand zullen zes teams van 

vrijwilligers gevormd worden die onder leiding van coördinatoren delen van het gemeentewerk 

zullen uitvoeren. In een schema ziet dat zo eruit: 

 

De zes teams en hun taken zijn: 

TEAM TAKEN 

ORGANISATIE 
KERKDIENSTEN 

- Zorg voor goede verloop van de kerkdiensten en verzorgen van welkom en 

mededelingen (= medewerkers van dienst) 

- Collecte inzamelen en tellen. 

- Roosters opmaken van voorgangers en organisten, medewerkers van dienst, 

collectanten, kinderkerk en collectedoelen 

- Organisatie bijzondere kerkdiensten (kerkelijke feesten, vastenmaaltijden, 

Moederdag, Vaderdag, Keti koti, Augustusmaand, oogstfeest, wrokomandag) 

- Muzikale bijdrage aan kerkdiensten en andere bijeenkomsten 

- Organisatie kinderactiviteiten in Haarlem (tijdens de kerkdiensten en apart 

daarvan) 
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TEAM TAKEN 

PASTORAAT & 
KRINGEN 

Pastoraat 

- Contact met leden (kaartjes sturen bij lief en leed, inclusief verjaardagskaarten) 

- Ziekenbezoek/rouwbezoek/avondmaal aan 

huis/huisinzegeningen/verjaardagen/huwelijken 

- Eerste aanspreekpunt voor leden en vrienden in een regio of plaats 

Diaconie 
- Diaconaal spreekuur 
 
Kringen (organisatie)    
- Gebedsgroep Zaanstad 
- Zusterkring De Fakkel. 
- Broederkring Club van Paulus 
 
Huiskamerbijeenkomsten (organisatie) 
- Groot huisbezoeken regio Alkmaar 
- Huiskamerbijeenkomsten Ma Awitja in Hoorn 
- Incidentele bijeenkomsten Den Helder 
 

COMMUNICATIE Interne communicatie 

- kerkblad Vierklank 

- website 

- sociale media 

- digitale nieuwsbrief 

- jaarverslag (intern en extern) 

- organiseren gemeentevergaderingen 

- koffietafel gesprekken na de kerkdienst 

 

Externe communicatie  

- Persberichten aan oecumene en samenleving via kranten en dergelijke 

- vermeldingen in gidsen en google business 
 
 

FACILITAIRE 
DIENSTEN 

- catering: koffietafel, maaltijden, tijdens bijzondere diensten en activiteiten, 

zoals paasontbijt, concerten en dergelijke 

- schoonmaak kerk Haarlem 

- onderhoud gebouw Haarlem (klussendagen) 

- inhuren van onderhoud en schoonmaak  
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TEAM TAKEN 

EVENEMENTEN 
& STUDIE 

Evenementen 

- reizen (uitstapjes) 

- concerten 

- sport- en speeldag 

- open monumentendagen / korenlint 

- zendingsfeest 

- loterijen 

- traktaties, bijvoorbeeld met Moederdag en Vaderdag 

 

Studie 

- catechese 

- bezinningsdagen 

- bijbelstudie 

 
 

FINANCIËN & 
ADMINISTRATIE 

- financiële administratie / boekhouding 

- beheer bankrekeningen (betalingen klaarzetten) 

- archief 

- exploitatie en financiën gebouwen Haarlem 

- ledenadministratie 

- secretariaat / briefwisseling 

 
Alle teams zullen zoveel mogelijk EBG Noord-Holland breed werken. 

De coördinatoren zijn belangrijk in deze structuur. Per team worden twee coördinatoren benoemd, 

die samen het team aansturen, de werkzaamheden verdelen en de uitvoering bewaken. De 

coördinatoren van alle teams overleggen regelmatig met elkaar over de uitvoering van het werk.  

In de komende maand zullen leden van de Oudstenraad zusters en broeders benaderen of zij de 

functie van coördinator willen vervullen. Wij hebben daarvoor een profiel opgesteld. Mocht een van 

u voor zo een functie voelen of al weten in een van de teams als vrijwilliger mee te willen werken, 

dan laat mij dat a.u.b. weten. Wij zijn blij met uw medewerking.  

Wij hopen, zodra het mogelijk is, een gemeentevergadering te kunnen beleggen waarin de 

Oudstenraad de structuur aan overige leden van onze gemeente uitlegt en samen met de leden de 

vacatures verder invult. Dat zal ook het moment zijn om de leden van de Raden van bijstand dank te 

zeggen voor het werk in de afgelopen jaren. 

 

 


