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Gezocht: bestuursleden, waaronder een voorzitter 
voor Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne 
 
Tijdsbesteding: gemiddeld circa 5 uur per maand 
Ondernemers worden in het bijzonder van harte 
uitgenodigd om te reageren 
 
Centraal in het land, in Winkelcentrum Hoog 
Catharijne en op een paar minuten lopen van 
Centraal Station Utrecht, vind je het oecumenische 
Stiltecentrum. Dit biedt mensen een plaats van 
rust, bezinning en ontmoeting; een plaats waar 
mensen kunnen bidden, mediteren of een kaarsje 
voor een dierbare aansteken. 
 
Het bestaat uit een kapel en een ontmoetingsruimte. De kapel is meestal open voor vrije 
(anonieme) inloop. Om 12:45 uur wordt daar een korte viering gehouden, die ongeveer 15-20 
minuten duurt en meestal wordt geleid door voorgangers vanuit diverse Utrechtse kerken. 
 
Onze huidige voorzitter moet helaas stoppen wegens werkzaamheden elders. Daarom zoeken 
wij iemand die zijn taken overneemt. 
Bovendien wil het bestuur graag met één of twee leden uitbreiden. 
Vanwege de locatie van het Stiltecentrum in Winkelcentrum Hoog Catharijne nodigen we in het 
bijzonder ondernemers van harte uit om te reageren. 
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier mensen (inclusief de huidige voorzitter). 
 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën 
(waaronder fondsenwerving), visievorming en het beleid. 
Het bestuur heeft ook een belangrijke rol in het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk 
(kerken, overheid en maatschappelijke organisaties). 
Momenteel ontwikkelt het bestuur een visie voor de toekomst. Daarbij is ook een externe partij 
betrokken om aan deze toekomstvisie concreet invulling te geven. Dit traject duurt tot eind 
2019. 
 
Wat ga je doen? 
Samen met de andere bestuursleden ontwikkel je een toekomstvisie voor het Stiltecentrum. 
De voorzitter bereidt bovendien de bestuursvergaderingen voor en leidt deze. 
De bestuursleden die wij zoeken: 

• communiceren gemakkelijk met mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond; 

• zijn constructieve denkers en zijn inspirerend; 

• signaleren kansen en weten anderen (waaronder de vrijwilligers) hiervoor 
enthousiast te maken en te houden; 

• zijn Christen en hechten grote waarde aan gebed, bezinning, ontmoeting en 
oecumene; 

• zijn verbinders en netwerkers. 



 
Wij zoeken in ieder geval één bestuurslid dat het leuk vindt om te ondernemen binnen een 
sociaal-maatschappelijke context. 
Voor de voorzitter geldt bovendien dat deze ruimte geeft aan de andere bestuursleden en 
knopen doorhakt wanneer dat nodig is. 
 
Wat verwachten we van je? 

• Dat je achter de visie, de werkwijze en de Christelijke identiteit van de stichting staat; 

• dat je in (de omgeving van) Utrecht woont; 

• dat je sparringpartner bent voor de overige bestuursleden en de coördinator; 

• dat je meewerkt om het netwerk van het Stiltecentrum in stand te houden en te 
vergroten; 

• dat je ambassadeur van het Stiltecentrum wilt zijn in je eigen netwerk; 
en specifiek van de voorzitter: 

• dat je de bestuursvergaderingen voorbereidt en voorzit, ongeveer 6 keer per jaar. 
 
Iets voor jou? 
Voor meer informatie en een afspraak voor een oriënterend gesprek kun je contact opnemen 
met Henk Korff - 065 313 00 86 - crescent@telfort.nl 
of stuur je sollicitatie naar Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74, 3511 DZ Utrecht. 
 
Wij horen graag van je voor 10 januari 2019. 
Voor een oriënterend gesprek ontmoeten wij elkaar na afspraak in het Stiltecentrum. 


