TALENTEN INVENTARISATIE
Binnen onze kerk zijn veel taken die al verricht worden, maar er is vraag voor nieuwe taken.
Daarnaast zijn er ook een aantal vacatures.
Hieronder is een selectie gemaakt van talenten die ingezet kunnen worden om de taken
en vacatures te vervullen.
Wij zijn heel benieuwd welke talenten u bezit.
Met een kruisje in de vakjes voor en achter het onderwerp geeft u aan
dat wat voor u van toepassing is. U kunt op dit formulier meerdere talenten aangeven
Naam
adres
tel:
mail:

ja

omschrijving
Omgaan met baby's / peuters
Omgaan met kinderen (5-11 jaar)
Incidenteel oppassen op kleine kinderen
Omgaan met jongeren
Omgaan met volwassenen
Omgaan met ouderen, bijv. wandelen
Gastvrij zijn
Handig met klussen
Assisteren met geldopname pinautomaat
Handig met administratie
Assistentie bij invullen belastingformulier
Assistentie bij aanvraag subsidie, vergoeding
Incidentele tuinklussen
Hulp bij computer programma's
Hulp bij computer storingen
Incidentele huishoudelijke werkzaamheden
Samen koken
Hulp bij boodschappen doen
Bloemschikken / Creatieve activiteiten
Helpen bij inrichting nieuwe woning
Beheer van ruimtes (b.v. kosters werkzaamheden)
Goede contactuele eigenschappen
Geloofsbeleving delen
Gevoel voor levens vraagstukken
Bruggen bouwen / bemiddelen
Organiseren
Visie op beleid
Leiding geven
Bestuurlijke kwaliteiten

Mijn voorkeur gaat uit naar
*kort durende klussen
*doorhalen wat voor u niet van toepassing is
vervolg op volgende pagina

onder
schooltijd morgen middag avond weekend

*langdurige klussen

*geen voorkeur
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Welke hobby of andere bezigheden (werk,opleiding) zou u voor de kerk kunnen inzetten??

Verricht u al een taak in de kerk en zo ja welke

ja

Selecteer het antwoord wat het meeste klopt:
Als de taak mij wat lijkt dan heb ik interesse en kunt u mij vrijblijvend benaderen
ik heb weinig interesse maar u mag mij wel benaderen
ik heb geen interesse, maar later wel
ik heb geen interesse, benadert mij niet

Zijn
Zijner
erbinnen
binnenuw
uwgezin
gezinnog
noganderen
anderendie
dieeen
eenbepaald
bepaaldtalent
talenthebben??
hebben??
U kunt dit formulier via internet, http://pgwolphaartsdijk.protestantsekerk.net,
downloaden en invullen en gelijktijdig inleveren.

Rest ons nog een belangrijke laatste vraag:
Heeft u zelf behoefte aan hulp, zoals bedoeld wordt bij de talentenbank
Geeft u dat dan gerust aan. Er is nog voldoende ruimte hier op dit formulier.
De organisatoren van de talentenbank willen u graag van dienst zijn.

Hartelijk dank dat u de moeite heeft willen doen om dit formulier in te vullen.
Namens de talentenbank voorbereidingsgroep PG Wolphaartsdijk
Henk den Haan en Ineke Meulenberg - Ouderlingen
Adrie Bogert en Marja Bakker - namens Diakonie

