
 

 
 

Onze bewoners wordt de gelegenheid geboden om liederen te zingen                                                                  
die bij hun achtergrond, geloofsovertuiging en leefwereld passen.                                                                                       

Dit gebeurd  in een daarbij passende en uitnodigende sfeer.                                                                                                                                                    
Heeft u affiniteit met christelijke liederen? 

                                                                                                                                                                                                           
Laat het ons weten, want wij zijn op zoek naar u! 

Vrijwilliger voor de activiteit ‘kerkelijke liederen zingen’ 
Voor locatie Bruggerbosch zoeken we een vrijwilliger voor de activiteit ‘kerkelijke liederen zingen’.  

Wat gaat u doen? 
- De bewoners ontvangen in de activiteitenruimte en aandacht schenken 
- Tijdens de activiteit samen met de bewoners kerkelijke liederen zingen 
- Na afloop van de activiteit  bewoners terugbrengen naar de woning 

     - Samen opruimen en de ruimte netjes achterlaten 

Wie bent u? 
Wij zoeken een vriendelijke, hulpvaardige vrijwilliger die graag omgaat met onze bewoners en:  

- affiniteit heeft  met christelijke liederen;  
- sfeer en gezelligheid kan brengen; 
- kan communiceren met bewoners en verzorging; 
- kan samenwerken met anderen; 
- inlevingsvermogen, geduld en tact heeft; 
- in staat is een bewoner in een rolstoel te verplaatsen. 

Liberein en haar vrijwilligers  
Wij maken dankbaar gebruik van de bereidheid van vrijwilligers die hun tijd belangeloos 
beschikbaar stellen voor extra zorg en welzijn voor de bewoners. Wij bieden u een enthousiaste, 
collegiale en professionele werksfeer en werkomgeving. Wij vragen u om een Verklaring Omtrent 
Gedrag. Wij verzorgen de aanvraag en betalen de kosten hiervoor. 

Begeleiding 
Het is een activiteit waarbij u samenwerkt met de geestelijke verzorging en vrijwilligers. U wordt 
ingewerkt door een medewerker geestelijke verzorging. Na ongeveer 8 weken vindt er een 
evaluatiegesprek plaats.  
 
Werktijden  
Het zingen van kerkelijke liederen bieden wij 2x per maand (alleen de even weken) aan op de 
woensdagochtend. Van 9:30-12:00uur vindt de activiteit plaats in onze eigen bioscoop.  
De activiteit is afhankelijk van de wens van de bewoners en u. Dit bepalen we in overleg.  
 
Meer weten of direct reageren ?  
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de vrijwilligerscoördinatoren;                           
Petra Hofhuis via telefoonnummer 06-14975569 of Rien ten Thij via telefoonnummer                        
06-23916910 of per e-mail: vrijwilligerswerk@liberein.nl  

U kunt zich ook direct online aanmelden via onze website www.liberein.nl 
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