
De Stichting Leven rond de Dood is een vrijwilligersorganisatie. 
Zij ondersteunt en begeleidt mensen bij ziekte, sterven en 
rouw. Haar werkgebied is de gemeente Peel en Maas.

De Stichting heeft plaats voor

PROFESSIONELE 
VRIJWILLIGERS (m/v)

die geestelijke begeleiding kunnen verlenen bij:
• de ingrijpende ervaring van ziek-zijn
• (mogelijk) sterven
• rouwverwerking

Taakomschrijving
In open contact met de zieke en zijn familie
• het gesprek willen en kunnen aangaan in zo’n situatie
• in staat zijn de meestal moeilijke weg samen te gaan
• vaardigheid hebben in woord en geschrift

Wat vragen wij?
• een open en warme houding bezitten en uitstralen naar de mensen
• het onderschrijven van ons uitgangspunt: de uniciteit van die ene 

mens die op ons een beroep doet
• in staat zijn de eigen levensvisie en levensbeschouwelijke optiek in 

de begeleiding op de achtergrond te zetten
• voeling hebben met de LPZ levensbeschouwelijke psycho-sociale 

elementen en bereid zijn zich hierin verder te verdiepen
• bereid zijn waar nodig of wenselijk onder supervisie te werken

Wat bieden wij?
• de Stichting betaalt een passende vergoeding voor het uitvoeren 

van deze functie
• u werkt binnen een team met collega’s met wie u kunt sparren en 

ruggenspraak kunt hebben en intervisiebijeenkomsten hebt
• er is geen tijdsdruk. U hebt de ruimte en de tijd om met aandacht 

en zorg met de mensen die een beroep doen op onze stichting 
op weg te gaan en samen te zoeken naar een manier om hen te 
helpen bij verlies, rouw en levensvragen

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent
deze functie kunt u terecht bij:

Janny Teeuwen: 06-22985119
of op onze website: www.levenronddedood.nl

Heeft u interesse en voelt u zich uitgedaagd voor deze functie dan 
kijken we uit naar uw schriftelijke reactie vóór 15 november 2021 die 

u kunt sturen naar:

Stichting Leven rond de dood
Dhr. Hub van den Bosch

Asperge 26
5988 JJ Helden

Tel.: 06-10729578
E-mail: boschhgm@home.nl


