Inventarisatie naar gaven en talenten van gemeenteleden van de Brinkstraatkerk
Tijdens de digitale gemeenteavond (in november 2021) is er een vraag gesteld over ínzet van ‘gaven
en talenten’ Op de vraag, vanuit mijn gaven en talenten wil ik een taak vervullen’ gaf 86 %
van de gemeenteleden het antwoord ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’.
De Kerkenraad wil graag weten waar de kwaliteiten zitten van onze leden van de kerk. Dit om te
voorkomen dat het werk in de kerk terecht komt op te weinig schouders.
We vinden het fijn als het werk in en voor de kerk door veel mensen gedragen wordt. Hart voor de
kerk en enthousiasme zijn twee belangrijke ingrediënten van het samen gemeente zijn en te kunnen
groeien en bloeien.
Om de gaven en talenten in kaart te brengen willen we graag een reactie ontvangen. De vragen gaan
zowel over beleidsmatige (bijv. beleidsmatig meedenken in onze kerk) als praktische zaken (bijv.
beamteam, koffie schenken). Het zou ons erg helpen als u wilt aangeven op welk ‘terrein’ van de kerk
u uw gaven /talenten wilt inzetten.
Doet u mee? Meerdere gezinsleden kunnen deze vragenlijst invullen!
U kunt de vragenlijst via de link bereiken en invullen. U kunt het ook niet-digitaal inleveren door de
vragenlijst te printen en in te leveren in één van de bakken in de kerk of in de brievenbus Wildekamp
28.
Nogmaals het beantwoorden van deze vragenlijst betekent niet dat we morgen bij u op
de stoep staan. Maar we hopen hiermee wel een bestand op te bouwen van leden die we nu,
mogelijk later, iets kunnen vragen.
We vertrouwen op een grote respons. De kerkenraad.

Inventarisatie Talenten:
Naam:……………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………….. Plaats:…………………………………
Tel:................................................

Email:………………………………………….

Doe je al vrijwilligerswerk?
0 ja maar ik wil wat anders (ga naar vraag 1)
0 nee, maar ik wil wat doen (ga naar vraag 1)
0 nee en wil dit nu ook niet ( ga naar de vraag hieronder)
Ik doe niet aan vrijwilligerswerk
0 gezien mijn leeftijd
0 gezien het ontbreken aan motivatie
0 op dit moment door omstandigheden
0 anders: ……………………………………………………………………
Beleid
Ik ben iemand die wel zou willen meedenken in beleidsmatige kant van onze Brinkstraatkerk
gemeente
0 a. ja
0 b. nee
Zo ja
0 a. langere termijn (bv 4 jaar), naar vraag 2 en volgende
0 b. kortere termijn, naar vraag
1. Mijn kwaliteiten liggen op het gebied van leiding geven
0 a. ik wil een taakgroep of commissie leiden.
0 b. ik wil wel langdurig leiding ( 4 jaar) geven aan een commissie bijvoorbeeld de
Commissie van Kerkrentmeesters, diaconie of kerkenraad

2.

Mijn kwaliteiten liggen in het snel en adequaat maken van vergaderverslagen en het
onderhouden van de contacten van onze kerkgemeenschap.
Ik zou dit wel willen doen
0 a. als scriba voor de Brinkstraatkerk als geheel.
0 b. als scriba voor de pastorale raad
0 c. als scriba van de diaconie
0 d. als (toegevoegd) notulist voor het moderamen en de kerkenraad

3. Mijn talenten liggen op het gebied van financiën. Ik wil deze kennis inzetten voor:
0 voor de kerk in zijn algemeenheid
0 voor de diaconie
0 voor de jeugdraad
Liturgie
Mijn kwaliteiten liggen op het vlak van liturgisch vieren. Deze wil ik inzetten bij
0 het meedenken in de werkgroep liturgie over de opzet van de kerkelijke vieringen.
Niet beleidsmatig: Jeugd
Mijn kwaliteiten liggen bij het contactleggen/omgaan met jeugd en jongeren.
4. Ik wil graag bij hen betrokken zijn bij specifieke taken als
0 basiscatechese
(10 – 12 jr.)
0 jongerencatechese
(12 – 15 jr.)
0 Rock Steady
(12 – 17 jr.)
0 Next Gen (muziekgroep)
(12- 18 jr.)
0 Youth Alpha
(16+)
0 Take the lead
(17+)
0 Leiding van de club
0 kinderoppas
0 kindernevendienst
Praktisch.
5. Ik wil wel op andere manier betrokken worden als vrijwilliger bij de BSK door praktische
klussen te doen. (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
0 Op de zondagmorgen kerkgangers en gasten verwelkomen
0 contactpersoon in de wijk te zijn
0 lid van de communicatiecommissie, medelid van de nieuwsbriefwerkgroep
0 koffieschenker na de kerkdienst
0 als autorijder op de zondagochtend
0 als redacteur voor Bij-Eén
0 als lid bij de administratie
0 als lid van het beamteam/regisseur
0 meedraaien in Duurzaam Bennekom (Kerk, Milieu en Samenleving)
0 meedoen in de commissie Oud papier actie (OPA)
0 meedoen bij het tuinonderhoud rondom de kerk
0 lector zijn (het voorlezen van de Bijbelteksten)
0 deelnemer in de zanggroep/projectkoor
0 hulp bieden bij de ‘Kerstinloop
0 meedenken met vorming en toerusting binnen de Bennekomse kerken (groene boekje)
0 meedenken en gestalte geven aan het ‘open kerk’ zijn. (missionaire opdracht)
0 meedenken en meehelpen organiseren van het startweekend

