
GEZOCHT: RONDLEIDERS (m/v) voor het TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
 
 
Houd je van geschiedenis, vind je het fijn je hierin te verdiepen én vind je het 
leuk om in en onder de Grote Kerk van Elst met bezoekers door 20 eeuwen 
geschiedenis te wandelen en er op een interactieve manier over te vertellen? 
Dan zoeken we jou! 
 
 
Het Tempel | Kerk Museum Elst vertelt een bijzonder verhaal. Het verhaal over een 2000 jaar oude 
cultusplaats. Door af te dalen onder de kerkvloer beleven onze bezoekers de grootsheid van de 
overblijfselen van twee tempels uit de Romeinse tijd en een Middeleeuwse crypte.  
 
Sinds de zomer van 2021 is het Tempel | Kerk Museum onderdeel van een UNESCO-werelderfgoed, 
de Nedergermaanse Limes. Dit betekent meer belangstelling van jong en oud. Daarom zijn we op 
zoek naar vier enthousiaste vrijwilligers die bezoekers ontvangen en rondleiden.  
 
Wat breng je mee? 

- Interesse voor ons museum en onze bezoekers (jong en oud)  
- Affiniteit met geschiedenis 
- Gastvrijheid 
- Goede communicatie 

 
Wat verwachten we van je? 

- Je bent bereid samen met de museumcommissie het museum nog beter op de kaart te 
zetten 

- Je bent een teamspeler 
- Je bent flexibel inzetbaar, doordeweeks en/of in weekenden, en waar mogelijk ook voor 

andere taken 
- Je beheerst de Nederlandse taal; en misschien Duits of Engels  
- Bij voorkeur ben je een paar dagdelen per maand beschikbaar 
- Deelname aan vergaderingen van de museumcommissie 
- Je hebt respect voor de kerkelijke gemeenschap, waar het museum onderdeel van is 
- Je werkt je in in het verhaal van het museum en wilt dat op een aantrekkelijke manier delen 

met bezoekers 
- Je woont binnen een straal van ca. 12 km van het museum. 

 
Wat bieden we je? 

- Een unieke historische plek om te werken met en voor bezoekers  
- Samenwerking met een enthousiaste en gezellige groep mensen met gedeelde interesse 
- Begeleiding door een van de vrijwilligers in de inwerkperiode 
- Mogelijkheden om kennis en deskundigheid te vergroten. 

 
Lijkt het je leuk om bij ons vrijwilliger te zijn? Neem dan contact op: 
Karin Besjes, werkgroep vrijwilligerszaken, tel. 06 4326 3338  of  kerkmuseum@pg-elst.nl 
 
Voor informatie over het Tempel l Kerk Museum: 
www.tempelkerkmuseum.nl  

mailto:kerkmuseum@pg-elst.nl
https://www.pg-elst.nl/de-kerk/tempel-kerk-museum/

