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Geestelijke verzorging 
 
 Ruimte voor het levensverhaal 

 Bezinning op levensvragen 

 Aandacht voor de levensbeschouwing 
 
U bent voor kortere of langere tijd opgenomen in het Röpcke-Zweers 
Ziekenhuis in Hardenberg. Een ziekenhuisopname is vaak een 
ingrijpende gebeurtenis en kan het nodige teweeg brengen in uw 
leven en in dat van uw naasten. Misschien heeft u daarom behoefte 
om uw gedachten en ervaringen eens met iemand te delen. 
 
Opgenomen zijn, betekent tijd hebben om na te denken en vaak 
komen daarbij allerlei vragen en gevoelens naar boven. Vragen over 
het leven, over het verleden en de toekomst. Maar ook: 
teleurstelling, bezorgdheid, angst, machteloosheid of verdriet – het 
zijn gevoelens waarmee u als patiënt te maken kunt krijgen. 
 
Levensvragen kunnen opkomen zoals: 

 Waarom overkomt mij dit? 

 Zal ik mijn dromen moeten loslaten? 

 Wat heeft het allemaal voor zin? 

 Wat blijft er over van de menselijke waardigheid? 

 Waar is God te vinden in dit verdriet? 

 Hoe kom ik in het reine met gevoelens van schuld of schaamte? 
 
Als u behoefte heeft om daarover eens te praten, is de geestelijk 
verzorger u graag van dienst. De geestelijke verzorging is bedoeld 
voor alle patiënten, ongeacht iemands geloofs- of levensovertuiging. 
Het spreekt vanzelf dat de gesprekken een vertrouwelijk karakter 
hebben. 
 
 
 
 
 
 



 

 

De geestelijk verzorger is een gesprekspartner en klankbord voor 
wie: 

 behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek en een luisterend 
oor; 

 voor een moeilijke beslissing staat; 

 worstelt met geloofs- en/of levensvragen; 

 behoefte heeft aan steun bij het naderend levenseinde; 

 zomaar een persoonlijk gesprek wil. 
 
Hopelijk kan een gesprek u weer wat ruimte en moed geven. 
 
Wilt u in contact komen met de geestelijk verzorger? 
Dan kunt u dat doorgeven aan de verpleging van uw afdeling of 
mailen naar geestelijkezorg@sxb.nl  
 

 
De geestelijk verzorgers van de Saxenburgh Groep 
Links: Meinie Veenstra, rechts: Esther Boontje. 

 
 

http://iprovavm01/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d43dc496-9e6b-4ac2-b94b-079722a0e65c
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