
Beste mensen, 

Gezocht: enthousiaste vrijwilliger 

Voor onze commissie CKVB “commissie kerkdiensten verstandelijk beperkten” zoeken wij 
versterking. 

Onze commissie verzorgt (ongeveer) 6 keer per jaar voor verstandelijk beperkten  op Voorne Putten 
en Rozenburg laagdrempelige kerkdiensten. De diensten zijn vrolijk en gezellig. De doelgroep zelf 
zorgt voor een fijne sfeer en zijn dankbaar dat deze diensten speciaal voor hen worden 
georganiseerd.  

Wij zouden het leuk vinden als u ons team komt versterken. Door vertrek van onze voorzitter worden 
de verschillende taken binnen de commissie  opnieuw verdeeld.   

Lijkt het u leuk om de diensten voor te bereiden of vindt u het een uitdaging om de diensten onder 
de aandacht te brengen bij de doelgroep en gemeenteleden? Meldt u zich dan gerust aan. Heeft u 
meer talent voor financiën? Dan zijn we daar ook erg blij mee. Misschien bent u een echte 
coördinator en regelt u graag “de lopende zaken”, ook dan is er plaats voor u!  U bent ook van harte 
welkom als u graag notuleert en overig secretarieel werk doet.  Kortom,  uw talent kunt u bij ons 
kwijt! 

Het is niet nodig om opgeleid te zijn in de zorg of een baan te hebben in de zorg. 
 
Uw oprechte belangstelling in de mensen is waar het om gaat. Misschien heeft u in het dagelijks 
leven nooit contact met deze doelgroep.  Juist dan blijkt dit contact een verrijking te zijn.  We kunnen 
veel leren van de openheid, tevredenheid en dankbaarheid van deze mensen. 

De commissie is laagdrempelig, er wordt niet veel en niet lang vergaderd. Door de aanwezigheid van 
draaiboeken en de nodige ervaring bij de (blijvende) commissieleden verloopt het organiseren van de 
diensten soepel.  

Kortom, een eenvoudige club mensen die een bijzondere groep gelovigen wil laten genieten van het 
evangelie op zondagmiddag. 

Kijkt u voor meer informatie op onze website: www.ckvb.nl . 

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met  

Arnold Zevenbergen of Pieter Landman 

 telefoonnummer: 06-23395382  e-mail: pieterlandman@hetnet.nl 

Wij kijken naar u uit! 

Vriendelijke groet, 

CKVB 
Pieter, Fia, Marijke, Ilse  en Dita 

http://www.ckvb.nl/

