Welkomstgroep nieuwe parochianen
Namens de kerk een welgemeend "welkom in onze parochie" laten horen, is een klein maar fijn
vrijwilligerswerkje. Je bent het gezicht van de kerk, je komt met iets positiefs. Het is een klusje dat enkele
keren per jaar voorkomt, behalve in de nieuwbouwwijk de Tabaksteeg, waar we samen met de andere
Leusdense kerken, oecumenisch alle bewoners welkom heten. Wie wil dit werk doen? We zoeken
ongeveer 5 nieuwe welkom-heters! Meld je aan via onderstaande contactpersoon of emailadres!

Wat informatie over het werk:

De vrijwilliger krijgt een mailtje of telefoontje dat er een " welkomstbezoek klaar ligt" op het
parochiesecretariaat. Dat is een envelop met een adres en gegevens van een nieuwe parochiaan, met
daarbij een informatiepakketje waaronder een exemplaar van het blad "Geloof & Kerk". Hiermee gaat de
vrijwilliger naar de nieuwe parochiaan. Het is handig om je komst eerst telefonisch aan te kondigen en af
te spreken met de nieuwkomer. Je gaat er naar toe en heet de parochiaan welkom in de parochie. Je
vraagt of je de gegevens, zoals die in de administratie staan, even met de parochiaan mag nakijken en
eventueel verbeteren. Als dat niet direct kan, dan vraag je de persoon of hij/zij die gegevens zelf wil
opschrijven op het meegebrachte formulier, en of hij/zij dat zelf naar het secreatriaat wil terugsturen of brengen. Soms kun je iets vertellen over de inhoud van de welkomstenvelop of over de parochie.

Een enkele keer vraagt een nieuwe parochiaan iets over onze kerkgemeenschap. Ook kan de vrijwilliger
vragen of er belangstelling is voor bepaald vrijwilligerswerk in de parochie, of wat men in de vorige
parochie heeft gedaan of beleefd.

Wanneer een nieuwkomer niet bereikbaar is, dan kan de envelop door de brievenbus worden gedaan. Er
zit namelijk ook een welkomstbrief in het pakket. Het initiatief moet dan verder van de nieuwe parochiaan
komen. Meestal kost een welkomstbezoek maar een paar minuten. Er zijn momenteel 16
welkomstbezoekers.

We hopen op nieuwe vrijwilligers voor de wijken:

Rozenboom/Rozendaal, Hamersveld/Prinsenhof/Rossenberg, (een deel van) de Hamershof en
bovengelegen woningen, Groenhouten/Zaaier/Egger.

Contactpersoon: Pia Steinmann. E-mail: welkomstgroep@geloveninleusden.nl

