GVPZ, aangesloten bij het netwerk
Palliatieve Zorg Zuid Gelderland en
onderdeel van Zinplus, is bedoeld voor:
•	mensen in een palliatieve fase en hun
naasten
• mensen van 50+ met grote levensvragen.

Contact en website:
www.gvpz.nl
info@gvpz.nl
0637374554

Wilt u het werk van de GVPZ steunen?
Dan kunt u uw gift overmaken op
rekeningnummer:
NL94 RABO 0349 9627 23
t.n.v. Stichting GVPZ, te Nijmegen

GVPZ, april 2020

Geestelijk Verzorging

binnen Palliatieve Zorg Thuis

Regio Zuid Gelderland

“Zou ik durven vragen:
Helpt u mij aanvaarden?”
Geestelijke zorg

Kom niet dichterbij
ik wil ruimte
om te voelen
om te denken
om klaarheid te krijgen in
verwarring
Geef me de ruimte
maar blijf toch dichtbij
Marina San Giorgi

Levensvragen

Als het levenseinde dichterbij komt is het
heel menselijk dat levensvragen naar boven
komen.
Wat heeft mijn leven nog voor zin?
Waarom overkomt mij dit? Wat als ik
mijn gevoel van waardigheid verlies? Wat
houdt me gaande? Waar haal ik de kracht
vandaan? Wat heb ik betekend in mijn
leven? Hoe raak ik verzoend met mijn
leven?

Geestelijke zorg is zorg voor mensen
met levensvragen. Deze ondersteuning
is er voor iedereen, ongeacht de
levensbeschouwelijke achtergrond.
Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijke
verhaal.
Een geestelijk verzorger kan samen met u
stilstaan bij de vragen en behulpzaam zijn
bij het zoeken naar bronnen van kracht en
vertrouwen. Er kan samen gezocht worden
naar gebaren of rituelen die kunnen
helpen bij het afscheid nemen. Ook kan uw
uitvaart ter sprake komen.

opleiding gevolgd. Op de website vindt u
foto’s en personalia van de deelnemende
geestelijk verzorgers. Via deze website
komt het werk van de GVPZ nog beter in
beeld.
Aan de diensten van de GVPZ zijn geen
kosten verbonden.

Contact

Voor informatie of een gesprek kunt u
contact opnemen met de coördinator van
de GVPZ.
De geestelijk verzorger komt bij u thuis. Na
het eerste gesprek spreekt u samen af of
er behoefte is aan verdere ondersteuning
door de geestelijk verzorger, voor u en
misschien voor uw naasten.
Alle bij de GVPZ aangesloten geestelijk
verzorgers hebben een erkende beroeps-

“Was de weg zo kort
of heb ik
zo snel gelopen...”

