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Een gesprek met een geestelijk verzorger kan rust brengen, uw gedachten ordenen en weer 

zin geven aan het leven. 

 

Via het Transmuraal Netwerk Midden-Holland  kunt u een kennismakingsgesprek met een 

geestelijk verzorger aanvragen. 

 

De beschikbare geestelijk verzorgers zijn allen competent, geregistreerd in het kwaliteitskader 

bij de SKGV en lid van de beroepsvereniging VGVZ.  

 

Geestelijk verzorgers in onze pool zijn van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, 

professioneel opgeleid en toegerust voor begeleiding en ondersteuning op het gebied van 

zingeving en levensvragen. 

 

Tot nu toe waren zij voornamelijk in zorginstellingen actief. 

Sinds begin 2019 kunnen zij van overheidswege kosteloos ook bij u thuis voor een gesprek 

langs komen, mits u 50+bent of palliatieve patiënt of naaste van een palliatieve patiënt. 

 

 

Levens- en zingevingsvraagstukken spelen in 

een mensenleven vaak een grote, én niet altijd 

een heel direct zichtbare, rol.  

 

 

 

Deze dingen spelen mee als we ons geluk nastreven en als we het moeilijk hebben. 

Bij een ernstige ziekte, ingrijpend verlies of ander onheil komen die vragen vaak nóg 

krachtiger aan de oppervlakte.  

 

 

Angst, twijfel, verdriet en pijn kunnen dan uw 

lichamelijke, geestelijke en mentale veerkracht op de 

proef stellen. Er kunnen indringende vragen opkomen:  

 

 

 

Als het in uw leven even tegen zit … 

Levensvragen en zingeving 

 

 Wat doe ik met mijn leven en wat 

is mijn betekenis in de wereld? 

 Welke betekenis geven we aan 

gebeurtenissen en ervaringen?  
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Mark Janssens 

Ik kan goed naar u luisteren en kan wat onbewust is boven water krijgen. Hoe 

kun je omgaan met jezelf en je (eigen)aardigheid? Ook stervensbegeleiding 

kan ik bieden. Of hoe je kunt omgaan met moeite, verdriet, ernstige ziekte en 

dergelijke. 

 

 

 

 

Dick Eric van Dorsten 

Ik kan aandachtig luisteren. In een gesprek waarin u kunt vertellen wat u bezig 

houdt, leer ik u kennen. Samen met u reflecteer ik op wat u vertelt en dit kan u 

behulpzaam zijn in het helder krijgen wat er speelt en waar u mee geholpen 

zou zijn. Vertellen geeft rust en ruimte, lucht het hart op en verschaft 

duidelijkheid en grip op uw situatie. 
 

Luis Kaserer 

Een indringende ervaring, een dreigende crisis of erger: het kan je zomaar 

overkomen. Ik kan je draaglast wellicht niet kleiner maken. Wel je draagkracht 

vergroten door aandachtig naar je te luisteren, zodat je sterker staat en je 

eigen veerkracht hervindt.  Ik heb ruime ervaring als professionele geestelijke 

verzorger. 

 

 

 

Hassan Bakir 

Wanneer u in een crisissituatie raakt, of u te maken krijgt met ziekte of 

overlijden bied ik een luisterend oor. Bij uw zoeken naar hulpbronnen in uw 

eigen leven, geloven, spiritualiteit of levensvisie wil ik u bijstaan, zorgvuldig en 

met oprechte aandacht. 

 

 

 

 

Bereikbaarheidsgegevens 
 

Telefoon 0182 505534 

e-mail  info@transmuraalnetwerk.nl 

 

Vraag vrijblijvend een eerste oriënterend gesprek aan. 

 

Heeft u voorkeur voor een van de heren, dan mag u dat ook vermelden. 

De geestelijk verzorger zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. 

 

 

Op de landelijke website voor geestelijke verzorging vindt u meer informatie over geestelijke 

verzorging. https://geestelijkeverzorging.nl/ 

Geestelijk verzorgers Thuis in de regio Midden-Holland  
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