
Vrijwilliger 
bij de dienst 
geestelijke 
verzorging



Wie zijn onze vrijwilligers?
Onze vrijwilligers zijn heel verschillende mensen. Zij vinden het leuk en zinvol om 
een deel van hun vrije tijd te besteden aan hun medemens. Zij zijn enthousiast 
voor hun werk en krijgen er veel waardering en enthousiasme voor terug.
Vrijwilliger zijn betekent dat u ‘gewone ervaringen’ deelt met anderen. Het
gaat om gewoon menselijk contact, om alledaagse gesprekken die niet
gaan over hulpverlening. Onze vrijwilligers zijn niet meer weg te denken. Om 
vrijwilligerswerk te doen hebt u geen specifieke vooropleiding nodig. Wat vooral
telt, is uw trouw, inzet en uw belangstelling voor uw medemensen.

“Het is een persoonlijke verrijking.
Dienstbaar zijn aan anderen.
Proberen de samenleving wat mooier te maken.
Gewaardeerd worden.
Ik vind het nog steeds boeiend.” 

Deze folder gaat over vrijwilligerswerk bij de dienst geestelijke 
verzorging van Emergis. U maakt kennis met het werk van onze 
dienst en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Is uw belangstelling na het lezen van de folder gegroeid? Dan 
nodigen wij u van harte uit voor een gesprek.



Wie zijn wij?
De geestelijke verzorging is een klein onderdeel van Emergis. 
De dienst bestaat uit twee geestelijke verzorgers en biedt 
activiteiten rond zingeving en levensbeschouwing. Variërend 
van vieringen op zondag tot individuele gesprekken en reizen.

Welk vrijwilligerswerk kun u doen?
Bij de dienst geestelijke verzorging is een kleine dertigtal 
vrijwilligers actief. Sommigen doen bezoekwerk, anderen
zijn ‘zondagsvrijwilliger’.

Bezoekwerk
Wordt u bezoekwerkvrijwilliger, dan brengen we u in contact 
met een cliënt voor sociale activiteiten. De eerste keer is 
iemand van onze dienst aanwezig. We nemen samen
de spelregels door en u maakt kennis met de begeleiders van 
de cliënt. De vervolgafspraken maakt u zelf, in overleg met de 
begeleiders. U drinkt bijvoorbeeld samen met de cliënt
een kop koffie in het restaurant, u maakt een wandeling of 
doet samen boodschappen in de stad. Woont de cliënt (weer) 
zelfstandig, dan kan het ook zijn dat u hem/haar thuis
bezoekt. Het bezoekwerk kost u gemiddeld twee uur per drie 
weken, afhankelijk van individuele keuzes en afspraken.

Zondagsvrijwilliger
Zondagsvrijwilligers assisteren bij de vieringen in het 
stiltecentrum van Emergis. U begeleidt cliënten van en naar 
de afdeling. Daarnaast bent u gastheer/gastvrouw voor de 
bezoekers. Vooraf ontvangt u een overzicht van de taken. Als 
u dat wilt, kunt u in een inwerkperiode meelopen met een 
ervaren vrijwilliger. Dit vrijwilligerswerk kost u gemiddeld één
zondagavond per zes weken.

Koorvrijwilliger
Koorvrijwilligers zingen in het koor tijdens vieringen. Zij 
repeteren wekelijks (woensdagmiddag) en zingen gemiddel één 
keer per maand op de zondagavond. In de zomervakantie niet. 
En bij kerkelijke hoogtijdagen.

“De mens staat centraal, niet de aandoening.
Je leert veel van elkaar.
Ik doe dit vanuit liefde voor m’n medemens.”





Wat kunt u van ons verwachten?
○ u wordt ingeschreven in het vrijwilligersbestand van 

Emergis;
○ u ontvangt professionele ondersteuning en begeleiding;
○ bij vragen of problemen kunt u altijd per telefoon of 

e-mail en beroep doen op de medewerkers van de dienst 
geestelijke verzorging;

○ u krijgt een eindejaarsattentie;
○ u bent verzekerd voor aansprakelijkheid en schade;
○ we komen minstens één keer per jaar voor iets gezelligs bij 

elkaar;
○ reiskostenvergoeding.

Wat verwachten wij van u?
○ u bent flexibel en kunt incasseren en grenzen aangeven, 

want onze cliënten hebben soms meer tijd nodig, ogen 
passief of zijn overenthousiast;

○ u staat op een intuïtieve en natuurlijke manier ‘stevig in uw 
schoenen’;

○ u gaat zorgvuldig om met privacy en persoonlijke verhalen;
○ u wilt tenminste één jaar lang vrijwilligerswerk doen;
○ u wilt meedoen aan bijeenkomsten voor uitwisseling, 

scholing en ondersteuning;
○ u neemt contact met ons op bij problemen of vragen.

“De ontmoeting met allerlei mensen.
Trouw zijn aan eenzame mensen.
Geven en veel terug krijgen.
Bijdragen aan christelijke of humanistische idealen.”

Interesse?
Heeft u interesse in ons vrijwilligerswerk, neem dan contact
met ons op. We maken graag een afspraak met u, waarin we
het vrijwilligerswerk met u doornemen. Ook de wederzijdse
mogelijkheden en wensen komen aan bod.
 



Ruimte voor het maken van notities



Ruimte voor het maken van notities



Emergis
dienst geestelijke 
verzorging
Postbus 253
4460 AR Goes

Bezoekadres:
Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge

E zingeving@emergis.nl
T 0113 26 70 00

Emergis biedt nog andere
mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk.
Heeft u hiervoor 
belangstelling, mail dan naar 
emergis@emergis.nl.
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