
  ‘Verder word ik gedreven,

   een onbekend land in.’

    Dag Hammarskjöld

CONTACT

Wilt u meer weten over deze nieuwe 

dienstverlening of hebt u vragen? 

Dit zijn onze contactgegevens: 

gvpzeist@gmail.com  

T  06 27 174 186 

www.gvpzeist.nl

 

Wilt u het werk van GVPZeist steunen? 

Dat is mogelijk door een gift op 

rekeningnummer NL86 TRIO 0379602946 

t.n.v. Stichting GVPZeist

Geestelijke verzorging thuis 

Voor ieder die ongeneeslijk ziek is

ongeneeslijk ziek, wat nu? 
lees verder >

De seizoenen wisselden

en het licht

en het weer

en het uur.

Maar dit is hetzelfde land.

En ik begin de kaart te kennen

en de windstreken.

Dag Hammarskjöld

OOK VOOR DE ZORGVERLENER

De zorgverlener staat in deze levensfase dichtbij  

de cliënt/patiënt. U bent intensief betrokken  

bij een intieme en zware levensfase. Vaak krijgt  

u hierdoor te maken met levensvragen. Aandacht 

voor deze vragen is altijd belangrijk en maakt 

onderdeel uit van uw professionaliteit. Het kan  

ook zijn dat u signaleert dat meer begeleiding  

op dit gebied wenselijk is. In dat geval kunt u 

een cliënt/patiënt verwijzen naar GVPZeist. 

Ook voor uw eigen vragen, voor collegiaal  

consult, kunt u hier altijd terecht.

KOSTEN

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan  

de diensten van GVPZeist. In de nabije toekomst 

stelt de overheid geld beschikbaar voor deze 

vorm van zorg, via op te richten Centra voor 

Levensvragen. Hoe een en ander precies gaat 

werken is nog niet duidelijk, maar uitgangspunt 

is dat ieder hier gratis gebruik van kan maken.
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HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN? 

GVPZeist is er voor iedereen die met iemand

wil praten over levensvragen. Wanneer u 

een gesprek wilt, kunt u telefonisch of per mail 

contact opnemen.

De geestelijk verzorger komt bij u thuis op  

een moment dat het u uitkomt. Als u het prettig 

vindt dat ook uw familie en/of vrienden hierbij 

aanwezig zijn, dan is dit in overleg natuurlijk 

mogelijk. U spreekt samen af of er behoefte is  

aan verdere ondersteuning voor u en uw naasten. 

 

De geestelijk verzorgers van GVPZeist zijn 

professionals, werkzaam vanuit diverse 

levensbeschouwelijke achtergronden.  

Allen hebben een opleiding op het gebied van 

geestelijke verzorging gevolgd aan een erkende 

beroepsopleiding. Een gesprek met een geestelijk 

verzorger is vertrouwelijk, hij of zij heeft een 

beroepsgeheim. 

 

Op de website gvpzeist.nl vindt u foto’s  

en personalia van de deelnemende 

geestelijk verzorgers.

IEMAND DIE U HELPT  

EEN WEG TE ZOEKEN

In deze periode kan het behulpzaam zijn om  

uw ervaringen en vragen te delen met iemand  

die niet direct tot de eigen levenskring hoort,  

maar wel betrokken wil zijn bij uw situatie. 

Iemand die luistert, met aandacht en zonder 

oordeel, die ruimte schept voor alle tegenstrijdige 

gevoelens en gedachten. Iemand die u helpt 

een weg te zoeken door een onbekend land  

en de onzekere tocht uit te houden.

WAT KUNT U VAN EEN GEESTELIJK  

VERZORGER VERWACHTEN?

Een geestelijk verzorger houdt zich bezig met 

ondersteuning bij levensvragen. Hij of zij is 

geoefend in luisteren, zodat een mens zich 

kan uitspreken en tot zichzelf kan komen.  

Deze aandacht is niet gebonden aan een 

geloofsrichting of een kerk, het gaat om ieders 

eigen weg. Een geestelijk verzorger kan wel 

behulpzaam zijn in het zoeken naar bronnen 

van kracht en geloof, om dit alles uit te  

houden en te dragen.

ONGENEESLIJK ZIEK,  

WAT NU?

Als je ongeneeslijk ziek bent, als de dood dichtbij 

is, dan komt alles in een ander licht te staan. 

Je staat voor een volkomen nieuwe en onbekende 

opgave van het leven. Het levenspad met zijn 

oneindige mogelijkheden versmalt, de tijd  

trekt zich samen.

Vragen komen op. Hoe moet het nu verder? 

Zorgen over de naaste familie en dierbaren, 

angst voor hoe het allemaal zal verlopen, 

vragen over hoe je de kostbare tijd die er nog 

is wilt gebruiken, hoe je afscheid kunt nemen.  

Gedachten over hoe het leven geweest is en  

wat je nog graag zou willen, of juist niet meer wil. 

Wat was de rode draad? Misschien zijn er dingen 

niet opgelost. Vragen naar zin en betekenis. 

En waar haal ik de kracht vandaan voor  

het laatste stukje?

   Misschien is sterven 

         daarom wel 

        de meest intense vorm 

           van leven.


