huisvandeMens zoekt vrijwillige sprekers voor afscheidsplechtigheden
Het huisvandeMens Brugge en het huisvandeMens Roeselare zoeken vrijwilligers die op een serene
manier de tekst van vrijzinnige humanistische afscheidsplechtigheden naar voor willen brengen.
Wat bieden wij:
Een consulent van het huisvandeMens schrijft de tekst voor de plechtigheid en jij spreekt ze uit. De
(assistent) vrijzinnig humanistisch consulenten van het huisvandeMens begeleiden je bij je opdracht.
Je mag eerst enkele keren meelopen met ervaren vrijwilligers en je mag zo gewenst ook participeren
in opleidingsmomenten.
Per uitgesproken plechtigheid ontvang je een vaste vergoeding die o.m. de vervoersonkosten dekt.
Wat verwachten wij:
Je noemt jezelf vrijzinnig humanistisch en kan de nodige tijd vrijmaken. Telkens er een plechtigheid
binnenkomt word je gevraagd of je beschikbaar bent. Als het voor jou niet goed uitkomt om de
plechtigheid voor te dragen dan neemt iemand anders het op. Zo kies je zelf het aantal opdrachten
dat je aanneemt. De frequentie van afscheidsplechtigheden die binnenkomen per huis varieert, het
gaat van 1 per maand tot 5 of uitzonderlijk meer.
Wij staan garant voor waardige en respectvolle plechtigheden. Daarbij zijn een verzorgd voorkomen,
een goede stem en een verzorgde uitspraak een must. Ook discretie en een goed contact kunnen
leggen met de nabestaanden zijn belangrijk.
Enkele van onze vrijwilligers aan het woord:
Lut: “Na een inloopperiode, waarbij ik een aantal afscheidsplechtigheden van nabij mocht volgen,
kreeg ik de kans om op eigen benen een afscheidrede voor te dragen. Ik was er helemaal klaar voor.”
Patrick: “Vooraf bespreek ik de plechtigheid met de consulent: Waar moet ik op letten? Hoe worden
bepaalde namen uitgesproken? Is het een intieme plechtigheid of zal er veel publiek aanwezig
zijn?...”
Martine: “Als spreker kan ik ervoor zorgen dat de plechtigheid sereen verloopt, zodat de
nabestaanden dit moment van afscheid kunnen koesteren.”
Heb je interesse? Neem dan contact op met het huisvandeMens Brugge – Jeruzalemstraat 51 – 8000
Brugge – T 050 33 59 75 – brugge@deMens.nu of het huisvandeMens Roeselare ‐ Godshuislaan 94 ‐–
8800 Roeselare– T 051 26 28 20– roeselare@deMens.nu
In West‐Vlaanderen is er ook een huisvandeMens in Kortrijk, Ieper en Diksmuide, zij hebben op dit
moment voldoende sprekers maar wie interesse heeft om aan de slag te gaan in die regio mag zich
zeker ook kandidaat stellen voor de toekomst. De contactgegevens vind je terug bij
http://www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/vrijzinnigheid‐bij‐jou‐in‐de‐buurt/huisvandemens

