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Contact
Binnen Zorggroep Ter Weel is ds. Henk Catsburg
als geestelijk verzorger werkzaam. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 53 65 07 02 of
henk.catsburg@terweel.nl

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging wordt vaak verward
met p
 astorale zorg, met de dominee en de kerk.
Maar geestelijke verzorging is breder, ongeacht
of iemand kerkelijk is of niet. Het gaat over aandacht voor levens- en zinvragen, los van een
religieuze of k
 erkelijke stroming.

Levensvragen
Wanneer u, uw partner of familielid te maken
krijgt met toenemende afhankelijkheid, is dat vaak
ingrijpend. Het roept vragen op als “Waarom moet
mij/ons dit overkomen?”, “Wat heeft het leven nog
te betekenen?”, “Hoe nu verder?” en “Waar kan ik
mij nog goed bij voelen?”. Dat kan gevoelens van
angst, verdriet of boosheid geven. Het zijn vragen
die met de zin van het leven te maken hebben en
waarbij het welzijn van mensen wordt geraakt.

Vragen rond welbevinden, zin ervaren of juist niet
ervaren hebben te maken met het geloof en de
eigen levensbeschouwing.

Geestelijke verzorging bij Zorggroep Ter Weel
Als u verblijft in Ter Weel willen wij u graag van
dienst zijn met onze geestelijke verzorging.
De geestelijk verzorger kan u helpen steun te
vinden in uw eigen levensovertuiging. We kunnen,
als u dat wilt, met u zoeken naar wegen van zin en
samenhang in uw leven. Vrijwel niemand kiest er
vrijwillig voor opgenomen te worden. Lichamelijke
gebreken, ernstige vergeetachtigheid of grote
eenzaamheid kan een reden zijn voor opname.
De geestelijke verzorging is een vertrouwensplek.
U kunt er vrij praten over vragen waar u mee zit.

Over de inhoud van de gesprekken wordt zonder
uw medeweten niet gerapporteerd aan derden.
Ook familieleden en partners kunnen een beroep op
ons doen. We kunnen u in een gesprek helpen om te
gaan met ingrijpende veranderingen in uw relatie.
Veel cliënten hebben een kerkelijke achtergrond.
Een pastoraal gesprek over geloof, God, leven of
dood is mogelijk.

Het werkveld van de geestelijk
verzorger samengevat
I ndividueel gerichte geestelijke verzorging
b evordert het welzijn van mensen door aandacht voor het eigen levensverhaal. De geestelijk verzorger begeleidt vragen over de
kwetsbaarheid van het bestaan en begeleidt bij
het omgaan met ziekte en lijden of bij vragen
rondom het levenseinde. Dat kan door een
gesprek, samen bidden of het lezen van een
verhaal of gedicht.

 Vieringen. Op iedere locatie bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan vieringen. Het gaat
daarbij om vieringen in de christelijke traditie,
bijvoorbeeld Kerst, Pasen, gedachtenisvieringen
en de zondagse vieringen of weeksluitingen.
 K leinschalige huiskamerdiensten. Deze zijn
zo belevingsgericht mogelijk. Informatie over
data en tijden vindt u in het informatiebulletin
van uw locatie.
 Zorggroep Ter Weel heeft een Pastorale Raad.
Hierin bespreken en organiseren activiteitenbegeleiders vanuit elke locatie de vieringen.
De Pastorale Raad onderhoudt contact met de
vele kerkvrijwilligers.


