Zingeving:
bij wie kan ik
terecht met
mijn verhaal?

De geestelijk verzorgers zijn er
voor jou en je naasten.
Als mens maak je in je leven soms onverwachte en ingrijpende veranderingen
mee. Een diagnose of opname roept
vragen op over wie je bent en over hoe
je toekomst er uit komt te zien.
Zoals:
• Waar kan ik kracht uit putten?
• Hoe kan ik omgaan met mijn verdriet?
• Hoe ga ik weer zin in mijn leven ervaren?
• Hoe verandert dit mijn toekomst?
Het kan goed zijn om stil te staan
bij deze vragen door er over te
praten. Bij de geestelijk verzorgers
kun je terecht wanneer je in gesprek
wilt over levensvragen of zingeving.
Om je hart te luchten of wanneer
je thema's hebt die je graag zou
willen bespreken.

Ik voel me altijd
geïnspireerd na de
zingevingsgroep.
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Veerkracht
Het is onze ervaring dat je meer
kracht hebt dan je denkt. Met oog
voor kwetsbaarheid gaan we op zoek
naar wat hoop en vertrouwen geeft.
Door opnieuw te ontdekken wat je
kracht is, werk je aan herstel van
wat je leven zin, kleur en glans geeft.

Vertrouwen
We luisteren naar je en zoeken
samen met jou naar antwoorden.
Onze gesprekken zijn vertrouwelijk.

Ervaringen
“Wat ik zo fijn vind aan de module
zingeving is om de persoonlijke
verhalen van anderen te horen.
Ik voel me altijd geïnspireerd na
de zingevingsgroep”
(Deelnemer module)
“Soms hebben patiënten grote
vragen over hun bestaan. Het is fijn
dat ze dan een gesprek kunnen
voeren met de geestelijk verzorger,
even los van de behandeling”
(Woonbegeleider)

Met de geestelijk
verzorger kan ik vrijuit
over mijn verhaal
praten, er wordt echt
naar je geluisterd.

“Ik vind het fijn om uitgebreider
over dingen te kunnen praten.
Met de geestelijk verzorger kan ik
vrijuit over mijn verhaal praten,
er wordt echt naar je geluisterd.”
(Client)

Aanbod

• Individuele gesprekken
• Zingevingsgroepen
• Herdenken
• Vieren
• Rituelen
• Kloosterweken

• Rouwverwerking
• Gesprekken over
goede zorg
• Gesprekken over
geloofsbeleving en
spiritualiteit
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De geestelijke verzorgers staan
ook voor familie en naasten klaar.
Heb je behoefte aan een gesprek
met de geestelijke verzorger,
neem dan contact met ons op
via een van onderstaande telefoonnummers.

Het is fijn dat ze dan
een gesprek kunnen
voeren met de geestelijk
verzorger, even los van
de behandeling.

Contact
Je kunt contact met ons opnemen via:
Aanspreekpunt Rotterdam
Centrum en Noord
Marijn Gilhuis T 06 15 03 77 49
Kijk voor meer informatie op
www.anteszorg.nl en volg
ons op sociale media.

Aanspreekpunt Rotterdam Zuid
Sylvie de Kubber T 06 12 02 14 05
Algemeen
T 088 358 53 40







E geestelijkeverzorging@anteszorg.nl

