
VACATURE VOOR EEN VOORZITTER (V/M) VAN DE RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 

november 2018 

De Rooms-Katholieke parochie De Graankorrel in Amsterdam Zuidoost is op zoek naar een nieuwe 

voorzitter voor het lokatiebestuur 

 

Door omstandigheden is het parochiebestuur al geruime tijd onderbezet. De parochie viert het komende jaar 

haar 50-jarig jubileum, maar bevindt zich momenteel in een overgangsperiode. Ze maakt deel uit van het 

Samenweringsverband Clara en Franciscus, dat de parochies omvat in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam 

Oost, Diemen en Duivendrecht.  

 

De parochie staat er financieel niet goed voor, er moeten de komende tijd moeilijke beslissingen worden 

genomen. De voorzitter wacht een uitdagende taak en kan daarbij steun verwachten van het bestuur van het 

Samenwerkingsverband, de lokale parochiesecretaris en actieve parochianen. Het lokatiebestuur vergadert 

zo vaak als nodig is, maar tenminste elke maand. Daarnaast is er een werkgroepen-overleg actief, dat 

gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar komt. En er wordt twee keer per jaar een Parochievergadering 

gehouden, waarop alle parochianen welkom zijn. 

 

We zijn op zoek naar een ervaren bestuurder, die in staat en bereid is om:  

- de parochiële organisatie door een moeilijk proces te leiden 

- samen te werken met het bestuur van de interparochiële samenwerking Clara en Franciscus 

- deel uit te  maken van het lokatiebestuur van De Graankorrel 

 

Behalve het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen zal het nodig zijn om regelmatig te overleggen 

met betrokkenen. Wekelijks zullen één à twee dagdelen nodig zijn om de organisatie goed te kunnen leiden.  

 

De parochie kan daar op materieel gebied weinig tegenover stellen. Er is geen ruimte voor financiële 

vergoedingen of presentiegeld.  

 

Bij belangstelling voor deze functie graag contact opnemen met het secretariaat op: maandag, woensdag of 

vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur voor direct contact; op andere tijden naam en telefoonnummer inspreken 

op de voicemail (06 58 78 56 14), dan wordt u teruggebeld. Of per email naar pardegraankorrel@hetnet.nl  

 

mailto:pardegraankorrel@hetnet.nl

