Volg Zilt op
Insta en
Facebook en deel
deze vacature op
jouw socials!

Leefgemeenschap Zilt zoekt vaste bewoners!
Zilt is een leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. We willen
met elkaar gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. Zilt heeft recent haar 20-jarig jubileum gevierd. In
het huis is plaats voor drie gezinnen en twee vrijgezellen als vaste bewoners; daarnaast biedt Zilt tijdelijke woonruimte
aan maximaal vijf mensen die om wat voor reden dan ook een poosje niet in een eigen huis terecht kunnen.
Omdat een aantal van onze vaste bewoners gaat verhuizen, zoeken wij voor de vrijgekomen eengezinswoning
een nieuw gezin en voor het appartement een single, die:

bereid zijn een deel van hun leven met anderen te delen;

sociaal bewogen zijn;

in praktische en geestelijke zaken een steentje bij kunnen dragen aan de gemeenschap;

stevig in hun schoenen staan;

financieel zelfstandig zijn;

meelevend zijn in de eigen kerkelijke gemeente;

hun talenten in willen zetten vanuit een persoonlijk geloof in God.
De vaste bewoners vormen samen de ruggengraat van Zilt. Naast hun eigen dagelijkse werk binnen- of buitenshuis zijn
ze als vrijwilliger samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de leefgemeenschap. Praktisch gaat dit
bijvoorbeeld om: contacten met tijdelijke bewoners en bezoekers, maaltijden verzorgen, koffiemomenten delen,
vrijwilligers coördineren, administratieve werkzaamheden en taken in en rond huis.







een gezellige, levendige en inspirerende leefomgeving;
een zinvolle manier om bij te dragen aan het leven van mensen, die om wat voor reden dan ook door een moeilijke
periode gaan;
een huur-appartement/eengezinswoning met voldoende privacy in een gezellige leefgemeenschap;
een gemotiveerd en sterk team van vaste bewoners om in te participeren;
voldoende uitdaging om je geloof handen en voeten te geven in soms heel praktische zaken, maar ook in de
omgang met mensen die te gast zijn in Zilt.
Kom eens langs of neem op een andere manier contact op met Zilt!

Sint Hubertuslaan 25
4205 ZA Gorinchem
www.leefgemeenschapzilt.nl
E-mail: info@leefgemeenschapzilt.nl
Tel. 0183 – 640505

