
Schoonmaak “de Hoeksteen” 

Beste Dames! 

Allereerst willen wij jullie hartelijk bedanken dat jullie mee willen helpen om de kerk schoon te 
maken! Veel handen maken licht werk!  

Zoals jullie allemaal zien zijn jullie per week ingedeeld. Maak onderling even een afspraak 
voor wanneer het jullie het beste uitkomt. Als er iets tussen komt kun je onderling ruilen (wil 
je dat ook even aan ons doorgeven)?    

In de schoonmaak kast naast de toiletten liggen alle schoonmaak spullen. De schoonmaak 
neemt met z’n tweeën zo’n 2-3 uur in beslag. Het is de bedoeling dat je de was mee naar 
huis neemt, die kun je zondags schoon in de schoonmaak kast terug leggen.  

Wat die week een goede beurt nodig heeft staat achter je naam, zo komt alles een keer aan 
de beurt. Hieronder vind je wat er elke week gedaan wordt, deze lijst hangt ook in de 
schoonmaak kast. 

- Tussen de stoelen in de kerk vegen. 
- De vloeren van de hal, kerk, keuken en zalen stofzuigen 
- De consistorie stofzuigen. 
- De toiletten schoonmaken en: nieuwe zakjes in de pedaalemmers, toiletpapier en zo 

nodig droogdoekjes bij het wastafeltje bijvullen. 
- De vaat afwassen, glazen en ook de kopjes uit de consistorie, het aanrecht in de  

            keuken afdoen met nat. 
- De spoelbakken met Cif. 
- Dweilen in de keuken, hal, toiletvloeren 
- Tafels in de hal 
- Handvatten van de collectezakken 
- De preekstoel 
- Consistorie tafel  
- Alle deurkrukken 
- De binnendeuren  even nakijken of er kinderhandjes opzitten. 
- Vuilnisbakken nakijken en zonodig nieuwe zakken in doen.  
- Vuilnis in de containers doen die achter de kerk staan. De sleutel ligt in de rechter 

keukenlade. 
               
De sleutel  kunnen jullie zondags bij de koster ophalen en de week erna weer inleveren. 
   
Één à twee x per jaar willen we “grote schoonmaak” houden, dan worden de mannen ook 
uitgenodigd. De data staan in het rooster. Het zou fijn zijn als jullie bij deze “grote schoon-
maak” allemaal kunnen komen, zou je dan zelf je emmer en benodigdheden mee willen ne-
men? 

We hopen dat alles duidelijk is, als er vragen zijn mag je gerust mailen naar:  

Leone de Visser ( leonedevisser@hotmail.com )  of 

Jeanet Goedbloed ( lgoedbloed@solcon.nl ) of 

Minetta Schrijver (minetta@zeelandnet.nl)
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