
Inventarisatie diaconale gaven 
 
Inleiding 
 
Mogen wij eerst enkele gegevens van u? 
 

Naam:  Geslacht: M/V 
Voornaam:  Telefoonnummer:  

Geboortedatum:   Beroep:                           
Emailadres   Opleiding:                         

 
Waar liggen uw gaven/interesses? 
 
Iedereen heeft gaven. Dat zijn eigenschappen, kundigheden of vaardigheden die u voor uzelf of 
anderen of voor de gemeente kunt inzetten. Wij hebben de gaven verdeeld in een aantal groepen. 
Onderstaande vragen gaan hierover. 
 
Welke van de technische vaardigheden wilt u/kunt u inzetten (u kunt meerdere mogelijkheden 
aangeven) : 
  
Schilderen 0 
Timmeren 0 
Metaal bewerken 0 
Elektrotechnische 
vaardigheden 

0 

Behangen 0 
Tuinieren 0 
Computervaardigheden 0 
Geluid opnemen 0 
Anders namelijk: 
 

_________________ 

 
Welke van de organisatorische vaardigheden wilt u/kunt u inzetten (u kunt meerdere 
mogelijkheden aangeven) 
  
Actie’s op touw zetten (bijv. een 
muziekavond, een sportdag of een 
gemeentedag) 

0 

Reisjes/uitstapjes organiseren 0 
Leiding geven 0 
Folders verspreiden (met pasen, 
pinksteren en kerst) 

0 

Administratieve hulp bieden 0 



 
 
Bezoeken/ondersteunen van gemeenteleden (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven) 
  
0 Ingeval van langdurige ziekte thuis of in het ziekenhuis 
0 Alleenstaanden 
0 Sociaal zwakkeren (maatje zijn) 
0  Jongeren (jongerenmentoraat) 
 
 Hulpverlening/mantelzorg in noodsituaties (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven) 
 
0 Boodschappen doen 
0 Tijdelijke huishoudelijke hulp bieden (zodat de hygiëne gewaarborgd blijft) 
0 Opvang kinderen in geval van ziekte van ouders 
0 Kinderen naar school brengen of van school ophalen 
0 Een maaltijd voorbereiden voor iemand of een gezin 
0 Verpleegkundige hulp bieden 
0 Iemand naar de dokter of naar het ziekenhuis brengen 
0 Anders: __________________________________________________ 
 
Met welke mensen werkt u het liefst ( u kunt meerdere mogelijkheden aangeven) 
 
0 Kinderen 0 Lichamelijk gehandicapten 
0 Jongeren 0 Verstandelijke gehandicapten 
0 Ouderen 0 Zieken 
0 Alleenstaanden 0 Anders nl:  
0 Gezinnen 0 Geen voorkeur 
 
 
Vervoer 
 
Heeft u een auto tot uw beschikking? 
 
0 Ja 
0 Nee 
 
Wilt u helpen bij vervoer van gemeenteleden die daar zelf de mogelijkheid niet voor hebben?  
 
0 Ja 
0 Nee 
 
Wilt u gemeenteleden begeleiden bij het gebruik van openbaarvervoer? 
 
0 Ja 
0 Nee 



 
 
Diversen 
 
Zou u wanneer nodig zitting willen nemen in één van de volgende commissies? 
U kunt meerdere opties aankruisen. 
 
0   Commissie 70+ 
0   Commissie 70- 
0   Zendingscommissie 
0   Evangelisatiecommissie 
0   Activiteitencommissie 
0   Bazarcommissie 
0   Bulgarije commisie 
0   Commissie van Beheer 
0   Webcommissie 
0   Redactie kerkblad 
0   Een andere commissie namelijk: _______________________________ 
 
 
Ziet u voor uzelf andere mogelijkheden om in de gemeente dienstbaar te zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk bedankt voor het invullen!  
Wilt U het formulier afgeven/mailen aan uw wijkouderling/diaken,  
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