
VRIJWILLIGERS
 IN KOM EN ZIE

Wij vormen het lichaam van Christus, 
als een lid lijdt, lijden wij allen mee. 

Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 
Ik heb je niet nodig’. Evenmin kan de voet 

tegen het oog zeggen: ‘Ik heb je 
niet nodig’. Binnen het ene lichaam 

is het zelfs zo dat het kleinste 
en het meest kwetsbare met 
grote eer wordt behandeld 

( I Corinthi)rs 12:12 en verder)

Vrijwillig� zijn is vrijwillig,
……ma� niet vrijblijvend.

Vrijwillig� zijn is v�b�den,
…..ma� niet geb�den.

Vrijwillig� zijn is �betaalba�,
……ma� niet te k�p.

“GELOVEN IN DIENEN”
De kerk is niet het gebouw, maar het zijn de mensen. Een ander woord voor 
kerk is ‘gemeente’ wat doet denken aan wat we gemeenschappelijk hebben. 
We geloven dat de gemeente mag functioneren als het Lichaam van Jezus 
hier op aarde. Wij zijn Zijn handen en voeten, terwijl Hij ons Hoofd is. Zoals 
in een lichaam er geen losse onderdelen zijn, zo voelen wij ons verbonden 
met elkaar en is er ook zorg voor elkaar. 

Bij deze zorg voor elkaar, hoort ook dat wij elkaar helpen en dienen.

Gemeente zijn betekent samen de schouders eronder zetten. Vrijwilligers 
spelen hier een hele grote rol in. In Kom en Zie zijn veel vrijwilligers 
werkzaam. Je komt ze overal in de gemeente tegen: op het 
podium, achter de schermen, in het onderhoud, in de leiding.
Zonder jullie zou de gemeente niet zo levendig en actief 
zijn als ze nu is. We willen zuinig op je zijn en willen met 
elkaar een klimaat scheppen waarbinnen iedereen het naar 
de zin heeft. 

Deze folder geeft je wat meer informatie over 
vrijwilligerswerk in Kom en Zie. Naast deze 
folder is er ook een beleidsstuk dat 
over vrijwilligerswerk gaat in de 
gemeente. Daarin wordt nog 
meer in detail uitgelegd hoe e.e.a.
is geregeld. Je kunt dit vinden op 
onze website: www.komenzie.nl

Wat zijn we blij en dankbaar dat 
jij je wilt inzetten voor de 
gemeente!  We mogen samen 
dienen het Koninkrijk van God 
en mogen daarin een grote 
zegen zijn voor elkaar! 
We verwachten dat je ook 
zelf als vrijwilliger bijzonder door 
God gezegend zal worden!

Dankjewel!

Namens het Leidersteam 
van Kom en Zie,

Ann Mandos

Op heel veel plekken in de kerk kom je vrijwilligers tegen. Het is belangrijk om 
te weten wie wat doet en wie met wie samenwerkt. Dat vraagt aandacht en 
een goede organisatie. Voor jezelf is het belangrijk dat je duidelijkheid hebt 
over wat je taak is, waar en met wie je dat samen doet. Ook is belangrijk dat je 
weet, bij wie je moet zijn om als je bijvoorbeeld ergens toestemming voor wilt 
vragen. Iedereen enthousiast meewerken in de kerk, betekent dat we samen 
veel kunnen realiseren.

“GELOVEN MET HART EN HANDEN”

Samen zijn we gemeente! 
Daarin willen we onze talenten en 

gaven inzetten, die we van God 
hebben ontvangen. Ook jij bent 

daarin een kostbaar onderdeel dat 
God wil gebruiken en we wensen 

je daarin veel zegen!

Er zijn heel wat mensen actief op veel verschillende plekken in de 
gemeente, op het podium of achter de schermen, maar er kan veel 
voldoening aan beleefd worden. Het maakt dat we ons verbonden 
weten en voelen met elkaar. Natuurlijk ‘waar mensen werken vallen 
spaanders’ en gaat er ook wel eens wat fout, kun je boos of 
gefrustreerd raken als iets niet lukt of kan. Maar het uitgangspunt 
blijft om samen het beste voor Kom en Zie te zoeken. 

Je mag weten dat wij als leidersteam jou als vrijwilliger erg 
waarderen en willen ondersteunen. Wij verwachten dat het beleid 
bijdraagt aan een fijne werkomgeving, waarin jij samen met 
vele anderen gelegenheid krijgt om te geloven met hart en handen.

Uitgangspunt
Als vrijwilligers kiezen wij ervoor om ons vanuit ons geloof samen in te 

zetten voor de gemeenschap die we als kerk samen zijn. Het elkaar helpen 
is een opdracht die we van God hebben gekregen

‘GELOVEN MET HART EN HANDEN’ 

“Samen het Evangelie leven en beleven”



Wat mag je als vrijwilligers van de gemeente verwachten?

Het werk van de vrijwilligers is nauw verbonden met de visie en het beleid dat 
de voorganger samen met het Leidersteam uitzet. Als vrijwilliger ben je direct 
daarmee verbonden in uitvoerende zin. Wat mag je als 
vrijwilligers van Kom en Zie verwachten? 

Vacatures worden binnen de Gemeente bekend gemaakt via 
het weeknieuws. Maar je kunt ook jezelf als vrijwilliger 

opgeven bij Dick Bolks, hij is de co*rdinator. 

In het vrijwilligerswerk gaat het niet alleen om de vacatures. 
Het gaat ook om jou en jouw talenten! We willen graag van 
je horen wat je graag wilt doen in de gemeente, waar je in 

ervaart dat God je wil inzetten. Ook dit zijn belangrijke onder-
delen van het gesprek met Dick. Kun je hem niet vinden? 
Geef het even door bij de infobalie in de kerk, dan maakt 

Dick contact met je! 

Ook in de connectgroep kan er een oproep worden gedaan 
voor vrijwilligers. Nadat jij je hebt aangemeld krijg je een 
gesprek met Dick. In het gesprek zal hij uitleggen wat de 

taak inhoudt, met wie je samenwerkt en wie jouw 
directe aanspreekpunt is. Jouw inbreng en 

idee)n zijn belangrijk, dus breng die gerust in 
het gesprek in. Het kan zijn dat er speciale 

voorwaarden zijn voor het vervullen 
van de taak.

De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld 
gerelateerd zijn aan het Woord van God. 

Dick heeft vaak nog even ruggespraak 
met het leidersteam over je en de 
werkzaamheden die je gaat doen. 
Hierna is er nadere kennismaking 

met degene die verantwoordelijk is 
voor het team waarbinnen jij als 
nieuwe vrijwilliger zal beginnen. 

 
Voor leidinggevende taken vindt 

een eindgesprek altijd plaats met het lid van het 
leidersteam. Leidinggevenden ontvangen een 

exemplaar van het SGL meldprotocol met 
bijbehorend formulier wat ondertekend dient 

te worden.  

Er kunnen verschillende redenen zijn om vrijwilligerswerk in Kom en Zie te doen. 
We verwachten dat je voldoening en plezier zult beleven aan het werk, maar ook 

dat jij door dit werk anderen in en buiten de gemeente tot zegen zal zijn. 
Gemotiveerd zijn om iets te starten is vaak gemakkelijker dan iets een 

lange periode volhouden. Toch geloven we dat God je altijd opnieuw zal 
inspireren en je creativiteit en kracht zal geven, zodat je gemotiveerd blijft. 

We willen graag samen met je optrekken. Als vrijwilligers wordt je in principe 
begeleid binnen de groep waar je vrijwilligerswerk doet. Zo is er altijd één 
persoon waar jij op terug kunt vallen. Je kunt met al je vragen/opmerkingen bij 
hem/haar terecht. Via Kom en Zie ben je verzekerd met een Ongevallen- en 
Aansprakelijkheidsverzekering. Het is belangrijk dat jouw gegevens altijd 
up-to-date zijn in het gemeentebestand. Verhuis je, heb je een nieuw email of 
telefoonnummer, zijn er andere wijzigingen? Geef het even door aan 
administratie@komenzie.nl of bij de infobalie. Soms moet je extra kosten 
maken voor het vrijwilligerswerk. Overleg hierover vooraf met je begelei-
der/contactpersoon om daarover afspraken te maken. De kosten kun je 
dan d.m.v. een declaratieformulier via de leiding binnen de pijler laten 
accorderen en declareren (overleg altijd de originele bon, hecht die aan je 
declaratie) Kleine bedragen worden contant uitbetaald, grotere 
bedragen worden bij voorkeur overgemaakt. Zeker als het om 
grotere bedragen gaat is het goed om vooraf te overleggen met 
de verantwoordelijke binnen de pijler.

Begeleiden

Belonen

Soms zal het werk stoppen, omdat de afgesproken taak klaar is. 
Soms zal jij ervoor kiezen te stoppen met vrijwilligerswerk. Soms 
kan het zijn dat je vanuit de leiding van de gemeente wordt ge- 
vraagd een taak te be)indigen. In alle gevallen zal er een afslui-
tend gesprek met de contactpersoon/de verantwoordelijke 
zijn waar je werkt. We vinden het belangrijk om op een goede 
manier uiteen te gaan en dat je met plezier terug kan kijken 
op de zegen die je hebt mogen brengen en ontvangen in de 
gemeente.

We willen heel graag dat je een lange periode en met veel plezier 
vrijwilligerswerk doet in Kom en Zie. Heb je idee)n/suggesties,  
loopt het niet zoals je had gewenst of verwacht, of wil je iets anders 
doen? Vertel het ons! Gaat alles op rolletjes,geniet je van 
het vrijwilligerswerk? Vertel het ons dan ook! Je hoeft 
niet te wachten op een speciaal ‘evaluatiegesprek’. Je 
kunt altijd jouw                     contactpersoon aan
schieten 
voor een 
afspraak.

   

Behouden

Wat mag de gemeente van vrijwilligers verwachten?

Be)indigen

Sommige activiteiten of gesprekken vragen om discretie en 
geheimhouding. Wij verwachten dat jij daar goed mee om kan 
gaan. In sommige gevallen kan een geheimhoudingsverklaring 

gevraagd worden. Voor (groeps)leiders geldt dat zij kennis 
nemen van de SGL Gedragscode en deze onderschrijven. 

(zie www.komenzie.nl)

Vrijwilligerswerk doe je nooit in je eentje. Er zijn altijd anderen bij 
betrokken. Samenwerken met elkaar vraagt om elkaar te leren kennen. 

Het gaat niet alleen om het ‘werk’ maar ook om elkaar te kennen, er 
voor elkaar te zijn. Er kunnen in mooie en moeilijke perioden 

momenten zijn waar je voor en met elkaar bidt.

Teamwerk

Voorbereiding
We verwachten van je dat jij je verdiept in de taak die je hebt en de 

achtergronden ervan. Soms is hetgeen je doet in de gemeente maar een 
klein deel van wat je doet. Iemand die een Bijbelstudie geeft of kinder- 
dienst leidt, zal thuis heel wat uurtjes zich voorbereiden voor dat korte 

moment van presenteren.

Toerusting
De mensen waar je mee samenwerkt willen je graag op weg 

helpen in je nieuwe taak. Soms kan er aanvullende of 
regelmatige toerusting wenselijk of nodig zijn. Het kan                          

ook zijn dat vanuit                            de  gemeente                                            
 een training wordt                                                       

aangeboden, 

dan verwachten we 
van je dat je daar aan deelneemt.

Zorgvuldigheid
Elke taak, hoe groot of klein ook, op de voorgrond of achter de 

schermen, is belangrijk.Een zorgvuldige uitvoering van jouw 
taak maakt dat het geheel goed loopt!

Discretie

Binnenkomen

Motivatie

In principe is het vrijwilligerswerk niet betaald, dus staat hier geen 
vergoeding tegenover.Wel hecht de leiding belang aan het 1 maal 
per jaar in het zonnetje zetten van een groep vrijwilligers d.m.v. 
bijvoorbeeld een gezamenlijk uitje waarvoor per persoon € 10 
beschikbaar wordt gesteld.


