
Auto / fysiek-kracht
Betreft Projecten / taak Klein 

/Groot 

Frequentie 

(per jaar)

Tijd

(uur)

Korte 

termijn 

behoefte

Gevraagde vaardigheden Korte omschrijving Je kan rekenen op  

(Schrijf je naam)

Kerkhof Grasmaaier laten slijpen Klein 1 2 x Auto / fysiek-kracht Steeds in maart v/h jaar 2 grasmaaier 

naar Maartensdijk rijden om de messen 

te laten slepen en terughalen. 

Plein Blijvende groen dekkende planten 

uitzoeken en plaatsen in potten voor de 

kerkingang

Klein 3 x Auto / fysiek-kracht Kopen en aanbrengen van 

groenblijvende, bode dekkende, 

onderhoudsvrije planten in potten voor 

de kerk

Kerkhof Kruiwagen wielen repareren/oppompen Klein 1 2 x Auto / fysiek-kracht. 

Banden laten repareren / 

oppompen

Nu zijn van de 4 kruiwagens 3 slecht. De 

wielen van 3 moeten los geschroefd 

worden en bij een station opgepompt 

worden of laten repareren. In maart elk 

jaar laten doen. 

Besturen/organisatie/beheren
Betreft Projecten / taak Klein 

/Groot 

Frequentie 

(per jaar)

Tijd

(uur)

Korte 

termijn 

behoefte

Gevraagde vaardigheden Korte omschrijving Je kan rekenen op  

(Schrijf je naam)

Gebouwen Beheer panden van Meer Jaren 

Onderhoud Plan tot schoonmaken

Groot 12 48 Beheren-Organiseren Beheren van noodzakelijk onderhoud, 

aansturen na goedkeuring van de LR

Verhuur Begeleiding / regelen Groot 12 30 x Beheren-Organiseren In samenwerking met BZUM, 

organiseren en begeleiden van 

huurders. 

Kerkhof Beheer naast administratiewerk door 

BZUM

Groot 4 24 Besturen/organisatie/behe

ren

Kerkhof regelement bijhouden en laten 

naleven, bepalen waar begraven mag 

worden, besturen administratie, 

beheren opruiming, onderhoud…..

Gebouwen Pastorie: Aanpak waterleidingen Klein 8 Organisatie  Waterleiding in pastorie op 1ste 

verdieping laten afsluiten in 

samenwerking met parochie bestuur 

i.v.m. waterveiligheid. 

Gebouwen Calamiteiten +Veiligheid plan actualiseren Groot 12 x Organisatie- Administratie Actualiseren calamiteiten plan, 

beantwoorden vragen parochie 

bestuur, organiseren BHV

Vrijwilligers Vrijwilliger dag organiseren Groot 0,5 24 x Organiseren Om het jaar een dag voor het bedanken 

van de vrijwilligers  organiseren (Sept 

2020) 

Gebouwen MM: vernieuwing organiseren Groot 1 50 x Organiseren-begeleiden De MM ruimte moet geschikt worden 

gemaakt voor een betere gebruik: 

geluiddempend, warmte isolatie en 

vernieuwing (verf-vloer)



Fysiek  / kracht
Betreft Projecten / taak Klein 

/Groot 

Frequentie 

(per jaar)

Tijd

(uur)

Kort termijn 

behoefde

Gevraagde vaardigheden Korte omschrijving Je kan rekenen op  

(Schrijf je naam)

Kerkhof Kerkhof pad schoonblazen Groot 16 8 x Fysiek  / kracht Om de week tussen Feb en Nov. het 

kerkhof pad schoonblazen

Kerkhof Tussen graven bijhouden Groot 6 18 x Fysiek / bukken Tussen de graven schoffelen en onkruit 

verwijderen

Kerkhof Paden op de kerkhof grasvrij houden Groot 8 24 x Fysiek / bukken Paden ontkruidvrij houden door azijn te 

spuiten ( 3 x per jaar) en onkruid uit te 

trekken

Ben Labre Waterstand opnemen en aan BZUM 

melden

Klein 1 0,25 Fysiek  / kracht Opnemen waterstand meter in put aan 

de weg en stand doorgeven aan BZUM. 

Rond 1-5

Gebouwen Schuur Van Dam opruimen en afvoeren Groot 8 Fysiek  / kracht Schuurtje opruimen en afval wegvoeren

Gebouwen Ingang kerk schoonhouden Groot 24 12 x Fysiek  / kracht Zuigen en vegen onder het portaal en 

bij de ingangen van de kerk. 

Gebouwen Rode loper stofzuigen Groot 12 12 x Fysiek  / kracht Stofzuigen

Gebouwen Tussen banken schoonhouden Groot 6 18 Fysiek  / kracht Stofzuigen

Gebouwen Bijkeuken opruimen en schoonhouden Klein 2 6 Fysiek  / kracht Twee keer bij jaar keukentje opruimen 

en schoonmaken. 

Gebouwen Pastorie +Kerk: Lampen vervangen als 

kapot

Klein 6 6 Fysiek  / kracht Lampen vervangen en beheren

Gebouwen Spinnenwebben in kerk weghalen Klein 4 4 Fysiek  / kracht Langs bogen met spinnen rag

Gebouwen Opruimen in samenwerking met de koster 

van de kerstspullen

Klein 2 Fysiek  / kracht Opruimen

Gebouwen Pastorie ramen zemen Groot 3 12 Fysiek-kracht / trapje 

staan

Binnen de ramen van de pastorie 3 x 

per jaar zemen. 

Gebouwen Pastorie : archief opruimen Groot 8 Fysiek-trappenlopen I.s.m.. Jacqueline en FHEM de archief 

opruimen en afval weg voeren

Kerkhof Kast uit bloemensacristie omwisselen Klein 2 Handling/ fysiek kracht Kast uit bloemensacristie omwisselen 

met kast in baarhuis. Spullen in leggen

Kerkhof Baarhuis schoonmaken Klein 1 4 Handling/ fysiek kracht Schoonmaken een opruimen van 

gereedschap in baarhuis

Gebouwen Afsluiting waterleidingen als het vriest en 

weer openen

Klein 2 1 Trappen lopen. Gevoel 

daarvoor

Dichtdoen waterleidingen: Rond 15-11 

en rond 15-3 de waterleidingen correct 

leeglaten lopen en informeren 



Zoeken
Betreft Projecten / taak Klein 

/Groot 

Frequentie 

(per jaar)

Tijd

(uur)

Korte 

termijn 

behoefte

Gevraagde vaardigheden Korte omschrijving Je kan rekenen op  

(Schrijf je naam)

Gebouwen Lange stok van 10-13 m voor spinnen web 

weghalen zoeken

Klein 2 x Internet zoeken   Zoeken naar een stok van 12 m die 

mogelijk maakt vanaf de grond de 

spinnen webben weg te halen 

Klussen
Betreft Projecten / taak Klein 

/Groot 

Frequentie 

(per jaar)

Tijd

(uur)

Korte 

termijn 

behoefte

Gevraagde vaardigheden Korte omschrijving Je kan rekenen op  

(Schrijf je naam)

Plein NP verfrissen Klein 1 1 x Klussen Verfrissen van marketing NO PARKING 

op twee plekken op het parking elkaar 

jaar

Gebouwen Ladder ophangen in kerkgebouw bij de 

trap naar het koor zolder. 

Klein 6 Klussen Om een ladder schoon te houden voor 

binnen klussen, willen we een ladder 

binnen bewaren en vastzetten aan de 

muur. 

Kerkhof Informatie bord zoeken en ophangen 

i.o.m. FHEM

Klein 4 Internet zoeken / klussen Een info boord aan het baar huisje voor 

+/- 9x A4 infoberichten 

Gebouwen Stellingen koorzolder aanpassen voor 

blad muziek 

Groot 8 Klussen Koorzolder aanpassen om bladmuziek 

van het Ecclesiakoor te kunnen 

opruimen. 

Wil je ons helpen met deze klussen. Meld je dan bij Francois en zet je naam in de daarvoor bedoelde kolom. 

 

Alvast bedankt. De locatieraad. 


