
 

 

Nieuwsbrief Vrijwilligers, 2017-1  

Parochiekern H. Bartholomeus 
In deze editie: nieuwe locatiegids online,testers gezocht voor de 

website en meer informatie over het aanvragen van de VOG. 

 
                                                                              
De nieuwe locatiegids staat online 
De nieuwe versie van de locatiegids is gereed en te downloaden via de website. Er 
ligt een aantal exemplaren ter inzage in de pastorie. Aanvullingen of wijzigingen 
graag mailen naar de locatieraad.   
 

Testers gezocht voor de nieuwe website 
De nieuwe website is bijna gevuld en we gaan de testfase in. Als u een half 
uurtje kunt vrijmaken en het leuk vindt om alvast een kijkje te nemen op de 
nieuwe site, stuur dan voor zaterdag 13 mei een mail naar de webredactie. Aan 
de hand van een aantal korte cases maakt u kennis met de nieuwe website. 

Vanzelfsprekend zijn we erg benieuwd naar de opgedane ervaringen.  

Daarnaast zijn we nog op zoek naar foto’s. Mooie afbeeldingen van de kerk of van bijvoorbeeld een 
speciale viering, die laten zien wat ons zo bijzonder maakt. Mail deze naar de redactie en wie weet ziet u 
uw foto straks terug op de nieuwe website.  
 

Een nieuwe uitgever voor  de Morgenster 
Zoals aangekondigd gaan we in juni van start met de nieuwe 
uitgever de Zalige Zalm. Dit betekent concreet dat de 
redacteur van Nootdorp zelf de pagina’s gaat opmaken via een webprogramma. Nieuwsartikelen bij 
voorkeur met foto, kunt u nog steeds mailen naar de redactie Nootdorp. De verspreiding van de 
Morgenster blijft ook voorlopig hetzelfde. Wel gaat het karakter van de Morgenster zich gaandeweg 
ontwikkelen van een nieuwsblad naar een echt magazine. Het actuele nieuws komt dan op de website. 

 

Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag 
Binnen de R-K Kerk is voor vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een 
verstandelijke beperking een VOG verplicht gesteld. Vrijwilligers van werkgroepen 
waarvoor dit geldt zoals kinderkerk, communie, vormsel en misdienaars die nog geen 
VOG hebben, worden verzocht daarvan gebruik te maken. Deze gratis VOG zal door de 
secretaris van de locatieraad worden aangevraagd.  

Stuur uiterlijk 1 juni een email naar de secretaris met vermelding van naam, voorletters en 
geboortedatum en werkgroep. U ontvangt dan een bevestigingsmail om de aanvraag af te ronden. 
Verzoeke de ontvangen VOG (bijvoorbeeld weer via de secretaris) te overleggen aan de locatieraad.  

Werkzaamheden van KPN in de toren 
Vanaf maandag 8 mei tot en met dinsdag 16 mei is KPN in de toren bezig met de antenne. Er zal een 
kraan worden geplaatst op het terrein voor de diverse installatiewerkzaamheden. De monteurs zijn 
dagelijks van 07:30 uur tot 16:30 uur aanwezig. Voor vragen is Ab het aanspreekpunt . 
 
 

Wist u dat ….. de parochie ook op 

facebook actief is? 
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