Geestelijke verzorging bij AxionContinu
Geestelijke verzorging
Bij goede zorg is er aandacht voor lichamelijke verzorging én voor wat mensen ‘van binnen’
bezighoudt. Daarom zijn er bij AxionContinu geestelijk verzorgers werkzaam, die aandacht hebben
voor uw levenservaringen en zingevingsvragen.
Wat kan een geestelijk verzorger u bieden?
• Individuele gesprekken en begeleiding
De geestelijk verzorger geeft begeleiding bij uw persoonlijke vragen naar zin en betekenis, bij
worsteling met verlies en tegenslag in het leven, bij verlangen naar een goed leven en het streven om
het eigen geloof en de eigen levensbeschouwing vorm te geven.
De geestelijk verzorger kan u individuele begeleiding bieden. Samen zoekt u naar wat kracht en
inspiratie geeft, aansluitend bij uw levensverhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. Dit kan in de
vorm van gesprekken of bijvoorbeeld met behulp van kunst, poëzie en muziek.
Wanneer herinneringen vervagen kan het delen van gevoelens en vroegere ervaringen centraal staan.
Positieve gebeurtenissen kunnen worden herbeleefd en krijgen opnieuw betekenis. Er is ruimte voor
stilte, bezinning en gebed.
De geestelijk verzorger kan u en/of uw naasten ook bijstaan met rituelen en sacramenten.
Bijvoorbeeld als het levenseinde nadert, of bij andere belangrijke momenten in uw leven.
Wat u met de geestelijk verzorger bespreekt, blijft vertrouwelijk.
Geestelijke verzorging is er voor mensen van alle geloofs- en levensovertuigingen. Als het nodig is,
wordt samen met u gezocht naar een vertegenwoordiger van de eigen geloofsgemeenschap.
• Groepsbijeenkomsten
In de meeste woonzorgcentra organiseren geestelijk verzorgers verschillende soorten
groepsbijeenkomsten, waarin u andere mensen ontmoet en ervaringen kunt delen. Dit zijn
bijvoorbeeld gespreksgroepen, herdenkingsbijeenkomsten en kerkdiensten/vieringen. In de groep
werken geestelijk verzorgers o.a. met beeldmateriaal en muziek, rituelen en (bijbel)verhalen.
In de gespreksgroepen komen onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld vriendschap/relaties,
thuis/verhuizen, verlies, geloof, hoop, angst, vertrouwen en belangrijke levensgebeurtenissen.
In de herdenkingsbijeenkomsten wordt stil gestaan bij ‘huisgenoten’ of naasten die in de
voorafgaande periode zijn overleden.
De kerkdiensten of vieringen zijn veelal oecumenisch van karakter, voor iedereen toegankelijk. U bent
van harte uitgenodigd om deze samen met uw naasten bij te wonen.
Informatie over gespreksgroepen en vieringen vindt u op de activiteitenkalender in uw
woonzorgcentrum.

Hoe komt u in contact?
Wilt u een persoonlijk gesprek, kennismaken, of meedoen aan één van de groepsbijeenkomsten, dan
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de geestelijk verzorger van uw woonzorgcentrum. De
gegevens vindt u op de achterzijde van deze folder. U kunt het ook doorgeven aan uw EV-er.
Wie zijn de geestelijk verzorgers?
• Barbara Fortuin
Hospice IJsselstein, Mariënstein, Isselwaerde, De Schutse
e: bfortuin@axioncontinu.nl, t: 030 – 688 17 14
• Anja Hoffmann
Voorhoeve
e: ahoffmann@axioncontinu.nl, t: 030 – 295 38 53
• Eva Kersbergen
De Ingelanden, De Componist
e: ekersbergen@axioncontinu.nl, t: 030 – 686 78 00
• Kersten Storch
De Wartburg, Zorghotel De Wartburg, ‘t Huis aan de Vecht
e: kstorch@axioncontinu.nl, t: 030 – 294 00 41
• Hans van Viegen
De Bijnkershoek, Koningsbruggen
e: hvanviegen@axioncontinu.nl, t: 030 – 296 85 00
• Claudy Weijers
‘t Huis aan de Vecht, Voorveldse Hof
e: cweijers@axioncontinu.nl, t: 030 – 264 66 68
• Fatiha Mostadi (islamitisch geestelijk verzorger)
Werkzaam op oproepbasis, voor alle locaties
e: fmostadi@axioncontinu.nl, t: 030 – 293 45 81
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