Centru m voor
L e v e n s v r a gen
Noord-Limburg
aanbod

voor wie?

Het Centrum biedt mensen
de mogelijkheid om in
gesprek te gaan over wat
hen bezighoudt op het
gebied van zingeving en
levensvragen. Het Centrum
heeft hiervoor geestelijk
verzorgers beschikbaar.

Het Centrum is er voor:
• mensen in de palliatieve
fase die thuis wonen,
• én/of 50 jaar of ouder zijn,
• én/of hun familie/naasten
en nabestaande(n).

zingevings- en
levensvragen

zoals...

Zingevings- en levensvragen
kunnen in alle fasen van het
leven een rol spelen. Maar
ze treden nadrukkelijk op
de voorgrond bij ervaringen
met (ernstige) ziekte(n) en
eindigheid.

Te denken valt aan vragen
en gevoelens als:
• ik heb het gevoel dat ik
mijn naaste(n) steeds
meer tot last ben.
• is mijn leven zinvol en van
betekenis geweest?
• hoe weet ik mij verbonden
met anderen?
Lees verder >>

of...

of...

• wat geeft me kracht,
steun, inspiratie of troost
in deze levensfase?
• ik heb spijt van bepaalde
dingen in het leven;
achteraf gezien had ik dit
anders moeten doen.
• waarom overkomt mij die
ongeneeslijke ziekte?

• hoe moet ik afscheid
nemen, hoe kan ik het
leven loslaten?
• wat is nog het goede om
te doen, nu ik weet dat ik
niet meer beter word?
• ik voel mij eenzaam, hoe
ga ik daarmee om?

herkent u deze
vragen?

het gesprek

Bent u zorgvrager en
herkent u deze vragen, of
bent u zorgverlener en
herkent u deze vragen bij
uw cliënt? Dan kan een
gesprek met een geestelijk
verzorger uitkomst bieden.

In overleg wordt bekeken
welke geestelijk verzorger
wordt ingezet. Ook het
aantal gesprekken wordt
afgestemd op de behoefte
van de cliënt.
FINANCIERING. De ondersteuning wordt door de
overheid betaald.

aanmelden

contact

Het aanmelden kan worden
verricht door u als zorgvrager, naaste, professional
of vrijwilliger.
Dit kan telefonisch via het
nummer: 06 – 26 75 40 50.

Ook bij twijfel of vragen
kunt u contact opnemen
met het Centrum voor
Levensvragen in NoordLimburg. Meer informatie
over geestelijke zorg vindt
u op de website
http://www.geestelijke
verzorging.nl/
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