
 

 
GEZOCHT: VRIJWILLIGERS COMMUNICATIE & PR 
 

Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund 

door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, 

bezinning, inspiratie en ontmoeting midden in 

winkelcentrum Hoog Catharijne. Het 

Stiltecentrum bestaat uit een kapel en een 

ontmoetingsruimte, waar op doordeweekse 

dagen belangstellenden binnen kunnen komen 

voor een moment van stilte, een kop koffie of 

een gesprek. Vanuit de stichting wordt 

daarnaast het project SchuldHulpMaatje-Utrecht uitgevoerd. Het werk wordt gedragen door 

twee betaalde professionele krachten en een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers. 

 
Om meer bekendheid te verwerven voor het Stiltecent rum en in het verlengde daarvan 
ook voor de activiteiten van de Utrechtse kerken, z oeken we één of twee vrijwilligers 
communicatie.  Het idee is om in samenwerking met de coördinator en met het bestuurslid 

communicatie een team te vormen, dat de taken die voortkomen uit het communicatieplan in 

overleg verdeelt en in principe zelfstandig en vanuit huis de afgesproken activiteiten verricht. 

 
De ideale vrijwilligers  

- kunnen zich prettig leesbaar en foutloos uitdrukken in de Nederlandse taal 

- hebben bij voorkeur enige ervaring in een communicatietaak voor een kerk, vereniging of 

organisatie 

- hebben ervaring met gebruik van sociale media zoals twitter en facebook  

- vinden het prettig om in goed overleg, maar zelfstandig aan afgesproken taken te werken 

- hebben ten minste een uur per week beschikbaar voor het Stiltecentrum 

- staan achter de christelijke identiteit van de stichting 

 
De taken die we met elkaar zullen verdelen zijn:  

- het invullen van het twitter- en facebookaccount volgens een planning 

- het creëren van beeldmateriaal (bijvoorbeeld citaten in foto's) voor de sociale media 

- het (mee)schrijven aan de nieuwsbrief voor vrijwilligers en donateurs 

- het plaatsen van informatie op de website 

- het eenvoudig vormgeven van posters of flyers om activiteiten aan te kondigen 

- het samen nadenken over het communicatiebeleid 

 
Reageren  

Herken je jezelf in onze ideale vrijwilliger en lijkt het je leuk om op deze manier bij het werk 

van het Stiltecentrum betrokken te raken? Stuur je reactie per e-mail aan onze 

pastor/coördinator Herma van der Veen, pastor@stiltecentrum.nl. Met vragen kun je ook bij 

haar terecht: tel. 06-12031322. 


