
De PG Eibergen-Rekken zoekt per direct een kerkelijk werker ouderen. 
 
Haar/zijn taak zal vooral bezoekwerk zijn aan ouderen in onze gemeente. Onze gemeente 
vergrijst; daarom willen we op deze manier meer aandacht en zorg kunnen geven aan  
gemeenteleden, allereerst aan mensen in Woonzorgcentrum de Meergaarden en de  
tehuizen rondom Eibergen-Rekken. In overleg met de pastorale wijkteams en de predikant 
wordt het verdere bezoekwerk verdeeld. Naast bezoekwerk is er ruimte om activiteiten te 
organiseren voor ouderen van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. 

Vacature PG Eibergen-Rekken Kerkelijk werker ouderen voor 0,5 fte. 

We zoeken een kerkelijk werker voor ouderenwerk. In samenwerking met de predikant en 
de wijkteams wordt het bezoekwerk aan ouderen verdeeld. Naast ouderen in de gemeente 
zal de concentratie voor bezoekwerk liggen in Woon-zorgcentrum de Meergaarden te  
Eibergen en bij mensen in de verschillende (verpleeg-)huizen in de omgeving. Tot de taak 
hoort ook het af en toe leiden van uitvaarten.  

Naast bezoekwerk is er ruimte voor het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor ou-
deren in Eibergen-Rekken, b.v. meewerken aan gezamenlijk vieren van verjaardagen van 
80+ mensen. In de Meergaarden is een oecumenische werkgroep werkzaam, die maande-
lijks kerkdiensten organiseert. Het zou fijn zijn, als een paar diensten geleid worden door 
de kerkelijk werker. De aanstelling is in principe voor twee jaar. 

Praktische informatie 

We zijn een veelkleurige gemeente in het oosten van het land met ca 1400 leden. Er zijn 
veel vrijwilligers, ook in het bezoekwerk. Onze gemeente vergrijst wel; zoals zo veel  
gemeentes hebben we te maken met krimp. Op onze site is meer informatie te vinden over 
onze gemeente. Op verzoek sturen we graag enkele kerkbladen om een indruk te krijgen 
van wat er speelt in onze gemeente.  
Verdere informatie is op te vragen bij ds. Jan Struijk:  j.struijk@pkneibergen-rekken.nl. 

Lijkt je het wat? Dan nodigen we je uit om te solliciteren!  

Stuur je motivatie en CV, voor 31 maart naar diniebouwmeester57@kpnmail.nl. Begin april 
nemen we dan contact met je op. 
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