
MET SPOED GEZOCHT 
 

Oproep voor gastvrouwen/gastheren voor het Emmaüshuis 
 

Het Emmaüshuis biedt onderdak aan verschillende parochiële diensten (secretariaat, pastoraal 

team, administratie) en wordt zowel overdag als in de avonduren gebruikt voor vergaderingen en 

bijeenkomsten van allerlei (parochiële) werkgroepen. De wens is om het huis meer en meer te 

ontwikkelen als een plaats van ontmoeting, inspiratie en dienstverlening voor ons allen. 

  

Met het oog op het toenemend gebruik van het Emmaüshuis zoekt de parochie vrijwilligers voor 

de functie van 

GASTVROUW/GASTHEER in de avonduren (tot max. 22.30 uur) 

(het betreft een duo-functie waarbij u in principe samen met een collega gastvrouw/heer werkt) 

 

Het is de taak van het gast-duo om: 

- de deurbel te beantwoorden en bezoekers te ontvangen t.b.v. vergaderingen en 

bijeenkomsten, 

- te zorgen voor een gastvrij en vriendelijk onthaal van iedere bezoeker, 

- koffie, thee en evt. drankje te verzorgen voor medewerkers en bezoekers van de 

bijeenkomsten, 

- na afloop zorg te dragen voor een nette, opgeruimde zalen, keuken en toiletgroep (n.b.: 

géén schoonmaak), 

- en het huis na vertrek van bezoekers af te sluiten. 

 

Wij zoeken mensen die: 

- mee willen doen in een poule van gastmensen voor de avonduren, en regelmatig ’s avonds 

beschikbaar kunnen zijn; 

- kunnen samenwerken met een collega-gastvrouw/heer op de avond, met anderen binnen 

de poule en met andere medewerkers in huis;  

- goed ter been zijn, en praktisch ingesteld; 

- een open, vriendelijke en gastvrije uitstraling hebben; 

- en in drukke tijden de gastvrijheid en het overzicht over de taak kunnen bewaren.  

 

Wij bieden: 

- een uitdagende vrijwilligersfunctie in een parochie die volop in ontwikkeling is.  

- een introductie op de taak en de functie van het huis. 

- regelmatig werkoverleg met collega’s, en een aanspreekpunt om op terug te vallen bij 

vragen en problemen. 

- de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van het Emmaüshuis als huis voor en 

door parochianen. 

 

Op deze functie zijn de afspraken van het parochiële vrijwilligersbeleid van toepassing.  

Deze vindt u op de website www.emmaus-apeldoorn.nl onder de kop Parochie/ Vrijwilligers.  

 

Voor nadere informatie over deze functie, of om uw belangstelling kenbaar te maken, kunt u  

contact opnemen met de heer E.V. Voogd, coördinator vrijwilligers(beleid), via 

emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.com of tel. 055- 367 04 44 (tussen 19.00-19.30 uur).  

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
mailto:emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.com

