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Binnen ViVa! Zorggroep zijn geestelijk verzorgers werkzaam in de verpleeghuizen
en de woonzorgcentra. In deze folder leest u wat geestelijk zorg inhoudt en wat
geestelijke zorg voor u kan betekenen.

Wat is geestelijke zorg?
Geestelijk verzorgers staan u bij in de
vragen en gevoelens die (de overgang
naar) het verblijf in een zorginstelling met
zich meebrengen.
Uw vragen bij deze levensfase, uw eigen
levensovertuiging en uw ervaringen zijn in
een persoonlijk gesprek ons vertrekpunt.
Samen zoeken wij vanuit deze basisvragen
een begaanbare weg om verdriet te
verwerken en vreugde te vinden.
Vanwege het beroepsgeheim van de
geestelijk verzorger hebben de contacten
een strikt persoonlijk en vertrouwelijk
karakter.
Contact met de eigen kerk
Indien u lid bent van een kerkgenoot
schap, wordt desgewenst contact gelegd
met de eigen pastor of dominee. Heeft
u concrete wensen rondom geestelijke
zorg, bijvoorbeeld het bijwonen van

Geestelijke zorg

kerkdiensten of het ontvangen van
de ziekenzegen, dan kunnen deze op
uw verzoek in het zorgdossier worden
genoteerd.
Kerkdiensten en bijeenkomsten
In vrijwel alle locaties worden wekelijks
kerkdiensten verzorgd. Deze sluiten
zoveel mogelijk aan bij de kerkelijke
signatuur van de bewoners.
Daarnaast zijn er diverse vormen van
kleinschalige groepsbijeenkomsten,
afgestemd op de beleving van de
levensvragen van de bewoners.
Op sommige locaties of afdelingen zijn
bijbelgroepen of wordt gezamenlijk
religieuze muziek beluisterd.

Wat zijn de kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan het
contact met een geestelijk verzorger.
Alleen indien een geestelijk verzorger een
uitvaart of crematie verzorgt, worden de
gemaakte kosten doorberekend.
Waar kunt u ons bereiken?
U kunt telefonisch contact opnemen
via de receptie van uw ViVa! Zorggroeplocatie en u laten doorverbinden met een
geestelijk verzorger. Bij geen gehoor kunt
u vragen naar het medisch secretariaat:
uw gegevens worden genoteerd, waarna
de geestelijke verzorger contact met u zal
opnemen.

Meer weten?
In de locatiebrochure vindt u meer
informatie over de kerkdiensten,
stilteruimtes of/en vieringen.
Of u kunt contact opnemen met de
eerst verantwoordelijke verzorgende /
contactverzorgende.
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