
 
 

 
Emmaüsparochie zoekt vrijwilligers om parochieblad vorm te geven 

 
 
 
De Emmaüsparochie zoekt enkele vrijwilligers (bij voorkeur 3 personen) om in een 
beurtrolsysteem in te staan voor de wekelijkse lay-out van de vier pagina’s plaatselijke 
informatie in Kerk&Leven.  We denken daarbij aan volgend profiel: 
 
• Je bent bereid om met een vaste regelmaat in te staan voor de vormgeving van de 4 

pagina’s nieuws van de Emmaüsparochie vooraan in Kerk&Leven.  We rekenen op een 
ploegje van drie vrijwilligers hiervoor, dit betekent dat elke vrijwilliger om de drie weken 
van dienst is.  Tijdens de zomermaanden is de frequentie beduidend kleiner.  

• De beurtrol wordt telkens afgesproken voor het komende halfjaar en houdt rekening met 
de mogelijkheden (ook reizen, vakantie, andere onbeschikbaarheden…) van elkeen. Mits 
telkens duidelijk afgesproken wordt, kan uiteraard op elk ogenblik afgeweken worden van 
de beurtrol.  

• Aan elke aflevering wordt door slechts één persoon gewerkt. Elke vrijwilliger voert zijn 
taak dus geheel zelfstandig uit.  Het lay-outen moet gebeuren tussen vrijdagvoormiddag 
en zondagavond, maar de vrijwilliger bepaalt binnen deze grenzen zelf wanneer en waar 
hij/zij het wil doen. 

• Voor het lay-outen van één aflevering moet, voor iemand die er al enige ervaring mee 
heeft, gerekend worden met een tijdsbesteding van 3 à 4 uur. 

• De vrijwilliger beschikt over een eigen personal computer of laptop en een 
internetverbinding. 

• Het lay-outen gebeurt geheel digitaal. De opdracht bestaat erin om een aantal digitaal 
beschikbare teksten en illustraties te verdelen over vier pagina’s, rekening houdend met 
enkele duidelijke regels en instructies, zodat een overzichtelijke en prettig leesbare 
plaatselijke editie van het parochieblad ontstaat. Het lay-outen gebeurt geheel digitaal op 
scherm, er komt geen knip- en plakwerk bij kijken. 

• Er is geen enkele voorafgaande kennis van lay-outtechniek vereist.  De gebruikte 
software wordt makkelijk door mensen zonder voorkennis of technische of digitale 
voorkennis gebruikt.  We voorzien wel een korte opleiding om de software te leren 
gebruiken. 

• Met het oog op de onderlinge afstemming tussen de verschillende lay-outers worden 
twee à drie overlegmomenten per jaar voorzien.  In een eerste fase, wanneer de eerste 
afspraken gemaakt moeten worden, kan het wel aangewezen blijken wat vaker bijeen te 
zitten. 

• Alle teksten die je te verwerken krijgt zijn reeds nagelezen. Er wordt van jou niet 
verwacht dat jij nog de teksten naleest op fouten. 

 
 
Heb je belangstelling om hieraan mee te werken, of heb je nog vragen?  Contacteer dan 
pastoor Filip Vanbesien. Dat kan telefonisch op 050 38 60 16 of gsm 0475 34 12 63, of mail 
hem op zijn mailadres vanbesienfilip@gmail.com. 


