
Deel je leven
Vacatures in onze gemeente

Protestantse         
Kerk Castricum 



Werkgroep pastoraat

• Geregeld (bijvoorbeeld 
een keer per maand) 
bellen met iemand die 
dat op prijs stelt

• Geregeld iemand 
bezoeken die dat op 
prijs stelt



Werkgroep pastoraat

• Bezoek bij nieuw-
ingekomenen, verjaardagen 
80+, huwelijksjubilea v.a. 50 
jaar

• Activiteiten organiseren voor 
gemeenteleden 
(winterbijeenkomst, 
voorjaars-/najaarsactiviteit)



Diakonie

• Als diaken meedoen 
in diakonie en 
kerkenraad

• Als diakonaal 
medewerker 
meedoen in diakonie, 
speciaal voor 
vluchtelingenwerk



Werkgroep jeugd en jongeren

• Lid werkgroep jeugd 
en jongeren



Werkgroep communicatie

• Voorzitter werkgroep 
communicatie

• Lid werkgroep communicatie 
– website van onze kerk
– social media in de kerk
– communicatie intern en naar 

buiten



Werkgroep vieringen

• Meedenken over en 
meewerken aan 
“kinderen in de kerk”

• Samenwerken met 
werkgroep jeugd en 
jongeren



Werkgroep vieringen

Jongere als lid van de werkgroep vieringen



Kerkrentmeesters
• Secretaris
• Personeelszaken
• Coördinatie Actie Kerkbalans

Als kerkrentmeester of als 
ouderling-kerkrentmeester (= 
lid van kerkenraad)



Iemand rijden

• Bij slecht weer iemand met de auto naar 
zieken- of doktersbezoek rijden (Rode Kruis 
Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar, 
Meerstate, Dijk en Duin, enz.)



• Kleine klussen in Dorpskerk 
(incl. kerkhof en Schakel) en 
Maranathakerk

• Incidenteel 1 à 3 uur. 

• Voor Dorpskerk en kerkhof 
elke 1e maandagmorgen van 
de maand 2 à 3 uur volgens 
schema.

Klussenploeg



• Bediening van beamer en 
geluidsinstallatie in de 
Dorpskerk

• Bij kerkdiensten  en andere 
gelegenheden, volgens 
rooster

• Deel uitmaken van  vaste 
groep medewerkers beeld 
en geluid Dorpskerk

Beeld en geluid



Eens per 2 maanden een week 
kosteren in de Dorpskerk:

- Kerkhof openen/sluiten
- Gastheer/-vrouw op 

zondag, bij uitvaart, cursus, 
enz.

- Ruimtes nazien na afloop
- Contactpersoon voor 

sleutel
- Enz.

Kostersduo



Volgens rooster zorgen voor:

- Koffie/thee zetten
- Koffie/thee/limonade 

schenken na de dienst

Koffie Maranathakerk



Heb je belangstelling en wil je meer weten? Of weet 
je iemand? 
Mail kerkenraad@pkcastricum.nl of bel 653784 
voor verdere informatie.

Belangstelling?

Protestantse         
Kerk Castricum 


