
Taakverdeling diakenen 2022 
 
Martin Weerstand  

 Voorzitter 
 Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning 
 Afgevaardigde naar Kleine Kerkenraad 
 Vanuit diaconie schakel naar ZWO/KiA 
 Contactpersoon Stadsteam Oudewater / “Open tafel”-overleg 
 Contactpersoon diaconieën HGO-H en RK/PCI 
 Contactpersoon SchuldHulpMaatje Oudewater 
 Coördineren kopij Ontmoeting en Nieuwsbrief i.s.m. met secretaris 

 
Cees/Elly van Vliet  

 Tweede voorzitter 
 Vervanger naar Kleine Kerkenraad  
 Regelen klantenkaarten supermarkt voor de minima met kerst (1e) 
 Regelen Hulp van de Zondag (2e) 
 Regelen nationale Ziekendag Zonnebloem (1e) 
 Contactpersoon Ontmoetingsteam (2e) 

 
Cisca Zwiep  

 Secretaris: algemeen postadres, inkomende en uitgaande post, dienstrooster, 
vergaderrooster, actieplanning, taakverdeling diakenen, agenda maken i.s.m. 
voorzitter en notuleren 

 Verzorgen Jaarplan en Jaarverslag Diaconie i.s.m. voorzitter 
 Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning i.s.m. voorzitter en penningmeester 

 
Rob/Marian Kasbergen  

 Penningmeester 
 Behandelen aanvragen diaconale ondersteuning 
 Aanspreekpunt ANBI-zaken 
 Bijhouden website m.b.t. ANBI 
 Regelen kerstkaarten en kerstattenties (2e) 
 Verzorgen kaarten 1e zondag van de maand (1e) 
 Contactpersoon Inlia / Vluchtelingenwerk 
 Dienstdoende diaken Rouw- en Trouwdiensten (2e) 

 
Annemarie Verweij  

 Verzorgen Heilig Avondmaal, brood en wijn regelen, tafellakens 
 Aanspreekpunt 1e keer kinderen aan het avondmaal 
 Regelen rooster Hulp van de zondag (1e) 
 Regelen kerstkaarten en kerstattenties (1e) 
 Regelen kaarten 1e zondag van de maand (3e) 
 Dienstdoende diaken Rouw- en Trouwdiensten (3e) 
 Contactpersoon kijkers KerkTV (2e) 
 Tweede notulist 

 
 
 
 

 



Arjan Verwey  
 Contactpersoon kijkers KerkTV (1e) 
 Contactpersoon Kerktelefoon 
 Regelen nationale Ziekendag Zonnebloem (2e) 
 Handboek voor diakenen updaten 
 Coördinatie rondbrengen nieuwsbrief 
 Coördinatie gemeenteleden rijden naar de kerk 
 Coördinatie vakantie gemeenteleden 

 
Ria Brandenburg   

 Dienstdoende diaken tijdens rouw- en trouwdiensten (1e) 
 Dvd van de dienst laten kopiëren door beamerteam en naar doopouders, familie van 

overledene of het bruidspaar brengen 
 Kaarsen dopen / huwelijk bestellen 
 Verzorgen kaarten 1e zondag van de maand (2e) 
 Contactpersoon Ontmoetingsteam (1e) 
 Regelen klantenkaarten supermarkt voor de minima met kerst (2e) 

 
  
 


