
Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te 
zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit doen we door 
dichtbij te zijn en te helpen. Door te adviseren en met 
elkaar te delen. Samen zetten we de volgende stap, elke dag 
weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor 
ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland, 
die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun 
omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis. 

Begeleiding 
bij zingeving 

Geestelijke verzorgingZorggroep Liante
Postbus 116

8430 AC Oosterwolde
T 0516 568 770

www.liante.nl 

In contact komen
De geestelijk verzorgers zijn wekelijks aanwezig. 
Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u  
dit doorgeven aan de zorg. Zij zullen dan contact 
met de geestelijk verzorger opnemen om een 
afspraak te maken. Zelf contact opnemen met  
de geestelijk verzorger kan natuurlijk ook. 

Roos van Katwijk: 06 30313134
r.vankatwijk@Liante.nl
locaties in Drachten en Haulerwijk

Margje Mink: 06 83803594
m.mink@Liante.nl
locaties in Wolvega, Oosterwolde en Appelscha

Of via het centrale nummer van Liante:  
0516 568 770.
Zij brengen u in contact met de geestelijk 
verzorger die op uw locatie werkzaam is.

Verder lezen
www.geestelijkeverzorging.nl

De volgende locaties zijn 
onderdeel van Zorggroep Liante
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Veranderende omstandigheden in uw leven 
kunnen ervoor zorgen dat zaken die voorheen 
vanzelfsprekend waren, ineens op losse 
schroeven komen te staan. Vragen naar het hoe 
en waarom dringen zich op. Het zijn vragen 
waar niet zomaar een antwoord op te vinden is. 
Het zijn, met andere woorden, levensvragen of 
vragen naar zin. Soms toont het leven zich 
grillig en blijken dingen buiten de eigen 
invloedsfeer te liggen. U moet zich dan opnieuw 
zien te verhouden tot nieuwe omstandigheden.

Begeleiding en ondersteuning
Onze geestelijk verzorgers bieden professionele 
begeleiding, hulp en advisering bij levensvragen, 
welke die ook zijn. Zij helpen u zoeken naar  
wat voor u van waarde is en houvast biedt.  
Uw levensvisie staat daarbij centraal.  

Een aandachtig 
oor en een 

zinnig gesprek

De geestelijk verzorger wil voor u een 
aandachtige gesprekspartner zijn.

Al uw vragen
U bepaalt waar het gesprek over gaat.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod 
zouden kunnen komen zijn:

• Uw levensverhaal
•  Stilstaan bij wat hetgeen u overkomt voor uw 

leven betekent
• Helpen opmaken van de levensbalans
• Kan ik het leven aanvaarden zoals het komt?
• Vragen van geloof of levensbeschouwing
• Gevoelens van verlies van betekenis
• Samen machteloosheid doorstaan 
• Het leven gaan loslaten

Onze geestelijk verzorgers verzorgen ook een 
ziekenzegen, een ziekenzalving of een ander 
gewenst ritueel rond afscheid nemen en 
overlijden.

Voor wie?
De geestelijk verzorger is er voor alle cliënten 
wonend in één van onze woonzorgcentra en hun 
naasten. U kunt altijd een beroep doen op de 

geestelijk verzorger, welke achtergrond of 
levensovertuiging u ook heeft. Iedere vraag of 
levensverhaal is het waard om gehoord te 
worden.

Vertrouwelijk, onafhankelijk en 
zonder oordeel
Gesprekken met een geestelijk verzorger zijn 
altijd vertrouwelijk, onafhankelijk en zijn zonder 
oordeel. Het is een veilige plek om alles te 
kunnen bespreken wat u wilt bespreken,  
zonder dat anderen daarvan op de hoogte zijn.  
De geestelijk verzorger is een vrijplaats.  
Deze vrijplaats is er voor een luisterend oor,  
een troostend woord, een goed gesprek, een 
ritueel, hulp bij dilemma’s en schept ruimte om 
vieringen en groepsbijéénkomsten bij te wonen.


