Ondersteuning
bij zingeving en
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Dienst
Geestelijke Verzorging

Geestelijke Verzorging
Geestelijke verzorging is er voor cliënten, verwanten
en medewerkers met vragen rondom zingeving en
levensbeschouwing.
Geestelijk verzorgers komen in beeld als de
vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt
doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en
verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van
verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in
het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en
ethische afwegingen.
Geestelijke Verzorging is gericht op human flourishing.

Geestelijke verzorging bij Amarant
Elke cliënt heeft wettelijk recht op geestelijke verzorging. Daarom werken de
geestelijk verzorgers binnen alle divisies van Amarant.
Geestelijk verzorgers hebben een ambtsgeheim en hoeven niet te rapporteren.
Zij zullen wel zoveel mogelijk samen met de begeleiding het belang van de cliënt
behartigen.
Geestelijk verzorgers zijn er dus voor iedereen, ongeacht geloof of
levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger in staat om elke cliënt te
begeleiden.

Voor wie is de geestelijk verzorger?
Bij cliënten gaat het om begeleiding bij persoonlijke vragen naar zin, motivatie
en inspiratie, bij worsteling en tegenslag in het leven, bij het verlangen naar een
goed leven en het streven om de eigen levensbeschouwing vorm te geven.
De geestelijk verzorgers zijn er eveneens voor medewerkers, vrijwilligers
en verwanten. Soms voor het meedenken over de cliënt, soms voor een
vertrouwelijk gesprek over de eigen vragen en zorgen die met het werk of de
privésituatie samenhangen.
Tenslotte kunnen de geestelijk verzorgers directie en management gevraagd en
ongevraagd adviseren over levensbeschouwing, ethiek en humaniteit en draagt
de dienst bij aan het levensbeschouwelijk klimaat binnen de instelling.

Onze achtergrond
Geestelijk verzorgers hebben een universitaire opleiding in de theologie,
humanistiek, religiewetenschappen of geestelijke verzorging. De geestelijk
verzorgers van Amarant hebben een katholieke, protestantse of filosofische
achtergrond.
Voor specifieke vragen kunnen we verder een beroep doen op geestelijk
verzorgers vanuit het jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en
de oosterse orthodoxie. Hiervoor heeft Amarant een overeenkomst met het
Ministerie van Justitie en Veiligheid. De kwaliteit is hiermee gegarandeerd.

Wat we doen
Individuele gesprekken
We bieden individuele begeleiding aan, meestal in de vorm van gesprekken. We gaan op
zoek naar wat de cliënt kracht en inspiratie geeft en sluiten aan op het levensverhaal en de
levensbeschouwelijke achtergrond.
Heeft de cliënt weinig levenslust of moeite met het verwerken van bepaalde
gebeurtenissen? Is de betekenis van het leven weg of veranderd? De geestelijk verzorger
gaat erover in gesprek.

Groepswerk
Is op de woonvoorziening of de dagbesteding behoefte
aan verheldering van bepaalde thema´s, zoals geluk,
inspiratie, verlies of identiteit? Dan organiseren
de geestelijk verzorgers, in samenwerking met de
begeleiding, graag een groepsbijeenkomst op locatie.
Daarnaast organiseren wij cursussen en
ontmoetingsgroepen op de drie centrumlocaties.

Vieringen en rituelen
Wij werken met rituelen, symbolen en muziek die vaak meer uitdrukken
dan woorden kunnen doen. We helpen daarmee de cliënt om belangrijke
momenten in het leven te markeren.
Op de centrumlocaties in Tilburg en Rijsbergen vinden kerkdiensten en
bezinningsbijeenkomsten plaats. Verder organiseert de Dienst geregeld
seizoensgebonden belevingsvieringen en zinvolle reizen.
We verzorgen uitvaarten en afscheidsbijeenkomsten.

Veelgestelde vragen
Moet je religieus zijn om met een geestelijk verzorger te praten?
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen ongeacht geloof of levensovertuiging.

Hoeveel kost het om een geestelijk verzorger in te schakelen?
Aan de inzet van de dienst zijn geen kosten verbonden.

Als de gedragsdeskundige al is gevraagd, is een geestelijk verzorger
dan nog nodig?
Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van zingeving en kunnen weer op een andere manier
meedenken.

Is een doorverwijzing of indicatie nodig?
Er is geen doorverwijzing of indicatie nodig. Cliënten mogen direct of via begeleiders,
gedragsdeskundigen of familie contact met ons opnemen.

Wat doet de Dienst Geestelijke Verzorging bij het overlijden van een
cliënt?
We verzorgen de uitvaart of afscheidsbijeenkomst van de cliënt. Daarnaast organiseren we
groepsgesprekken als een cliënt op een woonvoorziening is overleden. Tot slot geven we
advies aan de begeleiding en ondersteunen we familie en naasten.

Hoe schakel ik een geestelijk verzorger in?
Stuur een e-mail voor een afspraak of een vraag aan: geestelijkeverzorging@amarant.nl
Voor dringende zaken is er ’s avonds en in het weekend de GV-spoedlijn: 088 - 611 28 28

“Wij willen ervaren dat het
leven zinvol is, dat wij met ons
handelen iets bereiken of dat ons
handelen bijdraagt aan iets dat
nastrevenswaardig is.”
Baumeister
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