
  

Korte taakomschrijving van de teams  

 
Projectteam  
Het projectteam heeft een coördinerende rol. Ze regelen o.a. de 
volgende dingen:  

- Contacten tussen de kerken  

- Vergunning bij de gemeente aanvragen  

- Teamleiders begeleiden   

- Contact met gebouw + sleutel + stroom op het plein   

- Gastgezinnen regelen  

- EHBO’ers regelen  

- Bedenken van het jaarthema  

- Geluidsinstallatie   

- Donderdagavond buurtmaaltijd regelen  

- Financiën   

Sportteam  
Het sportteam bestaat uit min. 6 sporters en 2 teamleiders. Het liefst een mannelijke teamleider en 
een vrouwelijke. Ze gaan naar de landelijke conferentie en zijn verantwoordelijk voor alle 
sportactiviteiten tijdens Sonrise. Het sportteam regelt alle materialen voor de sportactiviteiten in 
overleg met het projectteam. Houd je van sporten en werken met kinderen en tieners? Ken jij leuke 
activiteiten en wil je het evangelie delen? Meld je aan!  

Gebedsteam  
Het gebedsteam is verantwoordelijk voor zowel het gebed voorafgaand aan de Sonriseweek als 
tijdens de week. Naar aanleiding van Efeziërs 6:12   

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het 
kwaad in de hemelse gewesten.   

Dit team zorgt voor een gebedslijst voor tijdens de Sonriseweek zodat elke kerk zijn bijdrage kan 
leveren aan het gebed. Samen staan we sterk. Ben je een biddende strijder? We hebben je hard 
nodig!  

Kinderwerkersteam  
De kinderwerkers bedenken vijf knutselactiviteiten bij het jaarthema. Elke middag is er een 
knutselprogramma met elke dag een nieuw werkje. Eerst wordt er een kort verhaal verteld ter 
introductie voor de knutselactiviteit en om een stukje van het evangelie mee te geven aan de 
kinderen. Daarna kunnen de kinderen knutselen en mogen ze het werkje mee naar huis nemen zodat 
ouders zullen zien wat ze hebben gemaakt en we hopen natuurlijk dat de kinderen zullen vertellen 
welk verhaal bij het werkje hoort. Houd je van kinderen en ben je creatief? Meld je aan!  



Promotieteam  
Het promotieteam is verantwoordelijk voor de promotie op sociale media. Ze maken de flyers, laten 
hem drukken en zorgen dat hij in alle kerken en de buurt verspreid wordt. Ze maken een 
promotiefilmpje, een Youtube kanaal, foto’s op Instagram, facebookpagina, etc. Weet jij alles van 
Sociale media en ben je creatief op de computer? Dan is dit echt iets voor jou. 

 

Hand en spandiensten   
Dit team verzorgt de limonade, snoepjes, koffie, thee, koekjes op het plein. Ook zijn ze 
verantwoordelijk voor de tafels, stoelen, partytent etc. op het plein. Ze maken een rooster voor de 
lunch en het avondeten voor de sporters/helpers en zoeken mensen die dit kunnen verzorgen. Ben 
jij goed in organiseren en koken? Dan is dit wat voor jou!  

Gastgezinnen  
De sporters slapen tijdens de Sonrise week niet thuis, maar in een gastgezin zodat ze zich helemaal 
op Sonrise kunnen focussen. De sporters slapen per 2 bij elk gastgezin. Na het ontbijt vertrekken de 
sporters uit hun gastgezin en rond 22.30 uur komen de sporters weer terug. Dan is het fijn als het 
gastgezin thuis is en even naar hun verhalen kan luisteren. De sporters komen de zaterdagavond 
voor de Sonriseweek uit de conferentie naar het gastgezin toe. En de zaterdag na de Sonriseweek 
vertrekken de sporters weer bij het gastgezin. Heb je een kamer over? Dan zouden de sporters er 
graag gebruik van maken.  


