
Kun jij goed luisteren? Wil je mensen in moeilijke situaties vanuit  

de Bijbel ondersteunen? Wil je een stukje van jouw tijd delen met 

anderen? 

 

We zijn op zoek naar een 

 

Vrijwilliger (m/v) met een pastoraal hart 
 

House of Life is de pastorale tak van House of Hope. We lopen korter of langere tijd op met wijkbewoners 

met levensvragen. Hierin is luisteren, gebed en het delen van een bemoedigend Woord een zegen. Daarnaast 

is er wekelijks een mannen- en vrouwenbijbelstudie in de wijk en hebben we ook op de locatie zelf tijd voor 

onze vrijwilligers en wijkbewoners.  

House of Light is een andere tak van House of Hope. Elke twee weken is er een laagdrempelige dienst voor 

wijkbewoners waar samen de Bijbel bestudeerd wordt. Sinds kort is er ook een discipelschapstraining met 

twaalf wijkbewoners. 

Zo willen we betrokken zijn op de geestelijke nood in de wijk, en de handen en voeten van de Heere Jezus 

zijn.  

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt een luisterend oor voor wijkbewoners die in de huiskamer komen. 

• Je hebt oog en oor voor de vaste vrijwilligers van House of Hope. 

• Je bezoekt en bouwt een band op met wijkbewoners. 

• Je participeert indien mogelijk in de Bijbelstudieactiviteiten van House of Life. 

• Je bent betrokken in gebed en neemt deel aan de intervisiebijeenkomsten.  

 

Wat vragen we van jou? 

• Je bent overtuigd christen. 

• Je hebt een pastoraal hart en een luisterend oor. 

• Je hebt affiniteit en zo mogelijk enige ervaring in het werken in een multiculturele setting. 

• Je hebt 4 tot 8 uur per week beschikbaar met een commitment voor minimaal anderhalf jaar. 

 

Wat bieden we jou? 

• Een multiculturele House of Hope-familie met afwisselende activiteiten en ontmoetingen. 

• Dagelijkse dagopening met team en vrijwilligers. 

• Iedere zes weken intervisie en bemoediging en een jaarlijkse teambuilding. 

• Maandelijks gebed(swandeling) in de wijk. 

• Reis- en/of vrijwilligersvergoeding. 

 

Interesse? 

Gaat je hart sneller kloppen? Wil je vrijblijvend meer informatie? Neem dan voor 1 maart of na 14 maart 

contact op met Annemarie van den Dool, annemarie.vandendool@houseofhope.nl of 06-10 75 60 09. 
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