
Redacteur website 
Voor het bijhouden van onze website zijn we nog op zoek naar 
redacteuren (m/v). 
Je taak is het plaatsen van berichten die aangeleverd worden door 
het bestuur of het pastoraal team en je houdt de agenda (met o.a. 
vieringen en activiteiten) bij. Hierbij werk je nauw samen met de 
andere redacteuren. Verder kun je snel (binnen 12 uur) reageren 
op verzoeken om iets op de website te plaatsen en beschik je over 
een eigen PC, zodat je de berichten thuis kunt plaatsen. Ten slotte 
kun je goed overweg met een computer en / of het beheer van een 
website of je wilt dit leren. 
 
Parochiële Coördinatie Commissie 
In onze parochie zorgen veel medewerkers (voorheen: 
vrijwilligers) ervoor dat alle activiteiten goed blijven draaien. Zij 
verrichten hun werkzaamheden met hun eigen groep of met 
collega’s uit andere werkgroepen. 
Om ervoor te zorgen dat ieder zijn werk goed kan uitvoeren, heeft 
elk PCC - lid regelmatig contact met de contactpersoon van een 
aantal werkgroepen. De gang van zaken binnen die groep wordt 
besproken: dat kan gaan over de onderlinge sfeer, de 
samenwerking tussen werkgroepen onderling en de 
kwetsbaarheid van de werkgroepen. Eventuele problemen worden 
op die manier gesignaleerd en indien mogelijk opgelost. Tijdens de 
driemaandelijkse PCC - vergaderingen worden deze gespreken 
behandeld. 
 
Acquisitie advertenties 
Om de financiële positie van onze parochie te verbeteren, willen 
wij advertenties gaan plaatsen in ons nieuw digitaal parochieblad. 
Wie durft het aan om op zoek te gaan naar ondernemingen die hun 
bekendheid willen uitbreiden door het plaatsen van een 
advertentie in ons digitaal parochieblad? Stuur ons een berichtje 
en we kunnen daarna verder met je afspreken. 
 

LIEVEVROUWEPAROCHIE BERGEN OP ZOOM 
 
 
 
 
VACATUREBANK  
 
 
 
In de kerk gaat het soms net als in de maatschappij van nu:  
we hebben mensen nodig die het leuk vinden om een taak op 
zich te nemen. 
 
 
 
In onze parochie kunnen wij bij verschillende groepen extra 
hulp gebruiken van medewerkers. In deze folder ziet u waar 
aanvulling nodig is van mensen die graag hun kennis en 
kunde in hun vrije tijd met ons willen delen. 
 
 
 
Voor aanmelding of vragen kan contact worden opgenomen 
met Lucie Venmans op lucievenmans@hotmail.com. Na 
aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. 
 
 
 
Lucie Venmans 
Secretaris Parochiële Coördinatie Commissie (PCC)  
 
 

mailto:lucievenmans@hotmail.com


Werkgroep Rouw en Verlies 
Elk kwartaal worden op zondagmiddag vieringen georganiseerd 
voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Wij zijn op zoek 
naar iemand die actief aan deze vieringen van Rouw en Verlies wil 
meewerken. Dat kan door mee te zoeken en aan teksten, liederen 
of gebeden om een viering vorm te geven. 
Er worden ook uitnodigingen gemaakt en aan huis gebracht. Elk 
jaar maken we een flyer, de jaarfolder van de vieringen en worden 
de vieringen geëvalueerd. 
 
 
LievevrouweFair 
De Lievevrouweparochie wil een gastvrije kerk zijn. Elk jaar in 
september wordt de LievevrouweFair georganiseerd waar alle 
parochianen en andere belangstellenden elkaar kunnen 
ontmoeten. Er worden flyers gemaakt en verspreid en de pers 
wordt ingeschakeld. Elk lid denkt mee, is gastvrij en zorgt ervoor 
dat de locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden aangekleed / 
opgebouwd wordt en na afloop weer wordt opgeruimd. Ben je 
graag samen creatief bezig en kun je goed met de computer 
overweg, dan is deze werkgroep waarschijnlijk iets voor jou. 
 
 
Klusgroep OLV van Lourdeskerk 
Op donderdagmiddag en indien nodig ook op andere dagen is deze 
groep aan het werk. Momenteel zijn wij op zoek naar iemand die 
verstand heeft van elektriciteit en hiermee ook weet om te gaan. 
Verder zijn we dringend op zoek naar iemand die het leuk vindt te 
helpen bij het uitvoeren van allerlei klussen die nog gedaan 
moeten worden. 
Wie wil helpen en ervoor zorgen dat het licht blijft branden, dat het 
alarm goed werkt en dat al het andere ook goed gaat en blijft 
werken in onze parochiekerk? 
 
 

Koster St.-Gertrudiskerk 
Om een viering goed te laten verlopen, is het nodig dat alles 
vooraf goed geregeld is. Zijn er voldoende kaarsen en hosties, 
liggen de kerkbundels klaar, is de kleding van lezenaar, altaar en 
kazuifel in de juiste kleur? Het zijn enkele taken van het werk van 
de koster. Die dient ruim voor aanvang van de viering aanwezig 
te zijn om o.a. de lichten aan te doen en de deuren te openen voor 
de kerkgangers. Voel je je betrokken bij de religieuze rituelen en 
kun je flexibel inspelen op snel wijzigende omstandigheden, dan 
is een kostersfunctie waarschijnlijk een mooie gelegenheid voor 
jou om mee te werken aan een goede viering in onze stadskerk. 
 
 
Redactielid bij ons parochieblad 
De redactie is op zoek naar iemand die graag op de hoogte is en 
blijft van alles wat binnen onze geloofsgemeenschap gaande is. 
Deze persoon vindt het ook leuk om een ander te laten weten wat 
binnen de parochie en soms ook daarbuiten te doen is.  
Wellicht kunt u uw steentje bijdragen aan onze nieuwe manier 
van publiceren: digitaal. 
De redactieleden komen twee keer per uitgave bij elkaar. We 
bespreken wat geplaatst wordt en wie daarvoor benaderd wordt. 
Verder houden we rekening met de periode door het jaar en 
bekijken kritisch welke gebeurtenis vermeldenswaardig is en dus 
zeker in het nieuwe parochieblad moet staan. 
Vindt u het fijn om met ons mee te denken en te schrijven, laat het 
ons dan weten. 
 
 


