Geestelijke Verzorging en Welzijn

“Wij kunnen geen dagen aan het leven toevoegen, maar
wel leven aan de dagen.”
Ieder mens heeft af en toe behoefte om te praten over wat hem of
haar bezighoudt. Of u nu iemand van veel of weinig woorden bent:
ook u kunt zich zorgen maken of vragen hebben. Bijvoorbeeld
over het ouder worden, het wonen in een zorgcentrum, de toenemende afhankelijkheid en de zin van het leven. Maar ook over
afscheid, dood, verlies en andere ethische vragen.
In al deze situaties kunt u een beroep doen op de geestelijke verzorging. Bijvoorbeeld om in een vertrouwelijk gesprek uw situatie
te bespreken, zaken op een rijtje te zetten of uw hart te luchten.
Om antwoorden te zoeken op soms lastige levens- of geloofsvragen, uw persoonlijke inspiratie en krachtbronnen te versterken of
om steun te vinden in een ritueel.
Wat is geestelijke zorg?
Geestelijke zorg is samen met cliënten op zoek gaan naar betekenis en zin. Dat doet de geestelijk verzorger door goed te luisteren
naar zijn/haar verhaal en belangrijke vragen te stellen.
Algemeen
Ieder mens is bezig met zingeving. Deze zingeving hoeft niet altijd
met een geloof te maken te hebben. De geestelijk verzorgers van
Sevagram staan open voor ieders levensbeschouwing en helpen
mee de eigen zingeving in het leven te zoeken en (opnieuw) te
ontdekken. De geestelijke verzorging is er daarmee voor iedereen,
ongeacht geloofs- of levensovertuiging.
Vertrouwelijkheid
Elke cliënt heeft recht op geestelijke verzorging. De geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim en mag zonder toestemming niemand vertellen wat er besproken is.

Begeleiding bij levenseinde
Het is voor niemand makkelijk om over de dood na te denken.
Rond de dood doen zich allerlei vragen voor. De geestelijk verzorger is iemand die meedenkt. Dit kan gaan over het afzien van
behandeling, over euthanasie, maar ook over wat wenselijk is op
levensbeschouwelijk gebied. Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor de ondersteuning van cliënten en hun naasten.
Advisering en hulp
De geestelijk verzorgers adviseren desgevraagd met betrekking
tot het leefplan.
Bereikbaarheid geestelijk verzorgers
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LOCATIES HEUVELLAND:
Dr. Ackenshuis, Fonterhof,
Geerlingshospice, De Hazelhof,
Hospice Martinus, Langedael,
Oosterbeemd, Panhuys,
Valkenheim.

LOCATIES PARKSTAD HEERLEN:
De Hollehof, De Regenboog,
Elfershof, Hospice Molenberg,
Molenpark, Oranjehof, Piushof,
St. Anna, Ter Eyck, Tobias

Bloemendalstraat 148
6291CM Vaals
Tel: (043) 308 99 99 of
06 20 49 38 60
ger.vanloo@sevagram.nl

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
Tel: (045) 560 27 02 of
06 38 05 96 47
thomas.vanderhorst@sevagram.nl

PLANETREE

Uitgave: oktober 2017

