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Geestelijke 
verzorging



Aandacht voor levensvragen, zorg voor 

zingeving en ondersteuning bij keuzes

Wilt u graag met iemand praten over wat u bezig houdt? Bijvoorbeeld  
over het wonen in een woonzorgcentra, het ouder worden, toenemende 
afhankelijkheid, de zin van het leven in deze levensfase of een naderend 
afscheid? Dan zijn de geestelijk verzorgers er voor u.

Wanneer een gesprek met een geestelijk verzorger?
De meest voorkomende redenen voor een gesprek met een geestelijk  
verzorger zijn:
•  het hart luchten 
•  het bespreken van de persoonlijke situatie
•  zoeken naar antwoorden op levensvragen of geloofsvragen
•  steun zoeken bij gewoonten en gebruiken
•  delen van persoonlijke inspiratiebronnen en kracht
•  begeleiding bij het levenseinde eventueel met rituelen
U bepaalt zelf waar het gesprek over gaat.

Vertrouwelijk en zonder oordeel
Wat u met de geestelijk verzorger bespreekt blijft geheim. Zonder uw toe-
stemming zal de geestelijk verzorger niemand vertellen wat er is besproken. 
De geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim. De geestelijk verzorger 
luistert naar u zonder oordeel. U kunt alles met de geestelijk verzorger 
bespreken. Niets is te gek.

Levensovertuiging of geloof
Het maakt niet uit wat uw levenshouding is of welk geloof u heeft.  
De geestelijk verzorger is er voor iedereen! Heeft u behoefte aan uw eigen 

pastor, dan is deze van harte welkom op onze locaties. Als u dat wilt dan 
kan de geestelijk verzorger helpen bij het leggen van contact. Bij Liante kan 
u uw geloof beleven zoals u dat graag wilt en gewend bent. Op sommige 
locaties worden kerkdiensten of weeksluitingen gehouden, hier bent u van 
harte welkom.

Gespreksgroepen
Vindt u het fijn om met anderen te praten over levensthema’s? Dan kan dat 
ook, door aan te schuiven bij een gespreksgroep. Daar zijn bewoners elkaar 
tot steun en leren van elkaar.

Begeleiding bij levenseinde
Heeft u behoefte aan een gesprek over het levenseinde? Dan is de geestelijk 
verzorger er ook voor u. De geestelijk verzorger denkt met u mee over 
moeilijke keuzes. In een gesprek kunt u aangeven wat uw wensen zijn rond 
het sterven. Er is mogelijkheid voor een ritueel bij het sterfbed. Daarnaast 
ondersteunt de geestelijk verzorger ook familie en vrienden.

Herdenkingsbijeenkomst
Iedereen die op een locatie van Liante heeft gewoond of heeft gewerkt en 
is overleden wordt herdacht. Dat gebeurt in een herdenkingsbijeenkomst 
tezamen met nabestaanden, medewerkers en bewoners. Deze herdenkings-
bijeenkomsten worden georganiseerd door geestelijk verzorgers.



U kunt bij de zorg of de receptie aangeven dat u een geestelijk verzorger wilt 
spreken. U kunt ook zelf contact opnemen via telefoonnummer 0516 568 770.

Geestelijke verzorging in de thuissituatie
Woont u zelfstandig? Dan wordt geestelijke verzorging door de overheid 
gratis beschikbaar gesteld. Hiervoor kunt u terecht bij Sichtpunt.
Telefoon: 06 293 555 78
Mail: info@sichtpunt.frl
Website: www.sichtpunt.frl

Voor algemene informatie over geestelijke verzorging:  
www.geestelijkeverzorging.nl

www.liante.nl

In contact komen

Contact
De geestelijk verzorgers zijn:
• Roos van Katwijk locaties in Drachten en Haulerwijk
• Margje Mink  locaties in Wolvega, Appelscha en Oosterwolde

Contact:
Postadres

Sickengaoord 1
8471 BS  Wolvega

T: 0516 568 770


