Het Centrum voor
Levensvragen
Zuidoost-Brabant
is er voor jou.

Het leven loopt soms anders dan je
had gehoopt. Je vraagt je bijvoorbeeld af
wat het leven voor zin heeft, wat je dag de
moeite waard maakt of je nog van betekenis
bent. Dit noemen we levensvragen. Dit zijn vragen
die iedereen wel eens heeft. Veel mensen kunnen hierover
praten met hun partner, een vriend of een zorgverlener.
Als dat niet lukt of je wilt het daar niet met je dierbaren
over hebben dan kan de geestelijk verzorger helpen.

Dit doet een geestelijk verzorger
Geestelijk verzorgers hebben hun beroep gemaakt van
het begeleiden van levensvragen. Ze luisteren naar je verhaal,
staan stil bij wat jij belangrijk vindt en ondersteunen jou.
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, voor mensen
die gelovig zijn én voor hen zonder geloofsovertuiging.

TIP!

Dit zijn levensvragen:
• Wat is de zin van mijn
leven nog?
• Waarom overkomt mij dit?
• Hoe moet ik nu verder?
• Ben ik nog van betekenis
voor anderen?

Kijk ook eens op
onze website.
Daar lees je meer
informatie.
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Voor wie
Onze geestelijk verzorgers begeleiden
inwoners uit Zuidoost-Brabant die
een vraag hebben over de betekenis en waarde
van het leven. De gesprekken zijn voor mensen die:
○
ouder zijn dan 50 jaar
○
te horen hebben gekregen dat
ze ongeneeslijk ziek zijn
○
als familie of vriend betrokken zijn
bij iemand die ongeneeslijk ziek is.

Aan de
gesprekken met de
geestelijk verzorgers
zijn geen kosten
verbonden.

Afspraak maken
Wil je graag een gesprek met een geestelijk verzorger?
Neem contact met ons op. Ook een familielid of zorgverlener kan dat voor
je doen. Vul het formulier in op onze website of bel 06 - 25 17 71 51.
Ook voor jou?
Als je twijfelt of een gesprek zinvol is in jouw situatie, bel gerust.
Dan bespreken we samen of de geestelijk verzorger je kan helpen.
Dit zijn wij
Het Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Brabant zet geestelijk verzorgers
in bij mensen thuis met een levensvraag. Ook geven wij advies en scholing aan
professionals en vrijwilligers in de zorg en het sociaal domein.

Het gesprek met de
geestelijk verzorger
is bij jou thuis.

www.centrumvoorlevensvragenzuidoostbrabant.nl

