
Zorg in de laatste levensfase: ook geestelijke verzorging  

Deze folder biedt informatie over de mogelijkheid een beroep te doen op een geestelijk 
verzorger van Vierstroomzorgring of van ’t Lange Land Ziekenhuis. 

Als u wilt praten: 

- over wat u nu bezighoudt: angst, verdriet, de moeite met afscheid nemen, met 
loslaten; 

- over wat geloof en levensovertuiging kan betekenen; 

- over gebeurtenissen in uw leven; 

- over moeilijke beslissingen. 

Als u zoekt naar: 

- rituelen rond het afscheid;  

- troostende en bemoedigende teksten; 

- iemand die luistert. 

Dan kunt u contact opnemen met een geestelijk verzorger voor een vertrouwelijk 
gesprek. 

Binnen Vierstroomzorgring en ’t Lange Land Ziekenhuis werken geestelijk verzorgers 
van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond (humanistisch, katholiek en 
protestant). Ongeacht uw eigen achtergrond of overtuiging kunt u een beroep op hen 
doen. Het gaat er immers om, om in alle rust te kunnen praten en te zoeken naar eigen 
antwoorden op persoonlijke levensvragen. 

Dit betreft ook uw familie en naasten. 

Het spreekt vanzelf dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. 

 

Bereikbaarheid 

Het eerste contact verloopt via de geestelijk verzorgers van ’t Lange Land Ziekenhuis. 
Daar komt uw vraag terecht. Zij overleggen met u of met uw naasten wie van de 
geestelijk verzorgers het verdere contact met u gaat leggen. Waar van toepassing en 
wenselijk wordt er verwezen of bemiddeld naar een voorganger van een 
levensbeschouwelijke/ religieuze gemeenschap of instelling. 

 

Voor wie? 

Mensen in hun laatste levensfase, 

- die thuis of in welke zorginstelling dan ook verblijven 

- met geloofs –of zingevingsvragen 

- die geen beroep kunnen of willen doen op een eigen wijkpredikant, pastor, geestelijke 
of voorganger. 

 

Hoe contact te leggen? 

De geestelijk verzorgers zijn te bereiken via de receptie van ’t Lange Land Ziekenhuis: 

tel: 079 – 346.26.26 
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MISSCHIEN 

 

Je denkt misschien  

dat je wat moet zeggen.  

Je denkt misschien  

dat je me moet opvrolijken.  

Je wilt me misschien  

weer zien lachen en genieten.  

Je denkt misschien  

dat je moet troosten en adviseren.  

Wat ik vraag is dit:  

wil je nog eens en nog eens  

luisteren naar mijn verhaal  

naar wat ik voel en denk.  

Je hoeft alleen maar stil te zijn,  

mij aan te kijken, mij tijd te geven.  

Je hoeft mijn verdriet 

zelfs niet te begrijpen,  

maar als het kan  

slechts te aanvaarden  

zoals het voor mij voelt.  

Je luisterend aanwezig –zijn 

zal mijn dag anders maken. 

 

 

Marinus van den Berg 

 


