
 Geestelijke verzorging
Aandacht voor de zin van het leven

0348 - 44 17 14 info@rijnhoven.nl

Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid
waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. 
Welkom bij De Rijnhoven. 
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Geestelijke verzorging De Rijnhoven

Geestelijke verzorging binnen De Rijnhoven richt zich op zin-
geving en levensvragen van de bewoners, hun naasten en de 
zorgteams. 

Om dit vorm te geven heeft De Rijnhoven een geestelijk ver-
zorger in dienst. De gastvrouw of uw persoonlijk begeleider 
kan u vertellen hoe u deze kunt bereiken.

De geestelijk verzorger is er voor iedere bewoner, ongeacht 
iemands levensbeschouwelijke achtergrond. Geestelijke 
verzorging sluit aan bij waar de bewoner betekenis of zin aan 
ontleent en geeft. Dit kunnen bijbelteksten of – liederen zijn 
als de bewoner hiermee vertrouwd is, maar ook foto’s van 
familie, natuur, beelden, gedichten, tegelwijsheden en korte 
verhalen komen van pas in het contact.

De geestelijke verzorger werkt in Bloesemhof, Coninckshof, 
Parkhof en Vijverhof.



Een uitspraak van een bewoonster, die prachtig weergeeft wat een 
geestelijk verzorger als taak kan hebben….

Het kan betekenen: nabij zijn, een luisterend oor bieden, het levens-
verhaal samen delen en de bewoner bevestigen in zijn of haar eigen-
heid, het tot recht laten komen wie en wat iemand is.

De geestelijk verzorger heeft gesprekken met bewoners (en hun 
naasten) over zingeving en levensvragen. Daarnaast houdt zij ge-
spreksgroepen over specifieke levensthema’s. In bepaalde situaties 
biedt de geestelijk verzorger ondersteuning in de terminale fase. Zij 
is ook betrokken bij de herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaan-
den en andere bijzondere momenten. De geestelijk verzorger onder-
steunt tevens onze medewerkers bij het richten van hun aandacht op 
zingeving en levensvragen van de bewoners.

‘Wilt u me helpen hopen’
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‘De koffer voor onderweg’

Tijdens de activiteiten heeft de geestelijk verzorger een rolkoffer met 
materialen bij zich. Inmiddels herkennen veel bewoners, medewerkers en 
bezoekers van De Rijnhoven de geestelijke verzorger hieraan als zij on-
derweg is naar de woningen en de locaties. De koffer zelf is regelmatig 
aanleiding tot contact! 

In de koffer zitten naast gedichtenbundels (bijvoorbeeld van Toon Her-
mans en Marinus van den Berg), boekjes met teksten, foto’s en voorwer-
pen rondom thema’s als liefde, waardering en troost. Deze kunnen aanzet 
geven tot herkenning en gesprek.

Op weg gaan met iemand, een stukje meelopen op diens levensweg, is te-
vens symbolisch voor de inhoud van het werk van een geestelijk verzorger. 



Levensweg en levensverhaal

De levensweg van bewoners is voorzien van vele ervaringen en verha-
len, ze is over bergen en door dalen gegaan. Het samen stilstaan bij die 
levensweg kan ondersteund worden met allerlei materialen, het liefst uit 
de omgeving van de bewoner zelf. 

Aandacht is er voor verdriet en gemis in het leven, voor het verlies van 
zelfstandigheid en het omgaan met de lichamelijke en/of geestelijke 
beperking.

De geestelijk verzorger zoekt samen met de bewoner (en de naasten) 
naar aanknopingspunten in het levensverhaal die iemand houvast en 
moed geven, die de eigenwaarde versterken. Als er geen gesprek (meer) 
mogelijk is, kan door middel van beelden, aanraking of muziek contact 
worden gemaakt. 
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Heeft u 24 uur per dag zorg nodig? Bij De Rijnhoven kunt u rekenen op de 
behandeling die u nodig heeft. Een uitgebreide staf staat voor u klaar.

En behalve zorgvoorzieningen hebben de meeste locaties ook onder meer 
een restaurant, een winkel en een kapper. Verder kunt u meedoen met 
activiteiten die we organiseren. Zo blijft u actief en ontmoet u andere 
mensen – als u daar zin in heeft.

Zingeving 
Zingeving is een proces waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Het 
gaat om betekenis zoeken en vinden in het leven. Zingeving is herken-
baar aan de manier waarop iemand antwoord geeft op en omgaat met 
wat er in het leven zelf gebeurt.

Zingeving kan alledaags zijn zoals lekker eten of mooie kleding, maar 
kent ook diepere lagen als een gevoel van eigenwaarde, verbondenheid, 
veiligheid, vertrouwen, het belang van waarden en normen vanuit de 
traditie, geloof en spiritualiteit.

Zingeving gaat vaak vanzelf. In bepaalde levensfasen word je je er echter 
meer bewust van: bij vreugdevolle momenten maar ook bij ziekte, verlies, 
scheiding en verhuizing. Dan verandert er veel in het leven(sperspectief).
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Bij het gaan wonen in de zorgomgeving komt van alles onder druk 
te staan, een ingrijpend proces voor de bewoner én naasten. Juist 
dan kunnen levensvragen opkomen als:

• Wie ben ik?
• Wat is de zin van mijn leven?
• Hoe kijk ik terug op mijn leven?
• Hoe kijk ik vooruit naar het einde?
• Wat geeft me houvast?
• Wat geeft geluk en vreugde?

Deze vaak verborgen vragen kunnen ‘tevoorschijn geluisterd’ wor-
den als er aandacht en rust is voor de bewoner. 
Ook tijdens zorgmomenten kunnen levensvragen worden ontdekt. 
Achter een opmerking als: ‘Ik wil naar huis…’  gaan allerlei gevoe-
lens en verlangens schuil die benoemd kunnen worden en tot een 
verdieping in het contact leiden.

De bewoner voelt zich dan gezien en gehoord, waardoor het wel-
bevinden en de weerbaarheid worden vergroot.

Levensvragen



De afbeelding op de cover is gemaakt door: Liesbeth Dul-de Boer, Keramiekatelier Ameland

Voor De Rijnhoven worden vrijwilligers en mantelzorgers steeds belang-
rijker. Wij vinden contact met de omgeving erg belangrijk op al onze 
locaties. Met vrijwilligers en/of mantelzorgers wordt het mogelijk meer 
activiteiten te organiseren. 

Onze vrijwilligers en/of de mantelzorgers wandelen of fietsen met onze 
bewoners. Ook helpen ze bij diverse activiteiten, assisteren op woningen 
of werken mee in de moestuin. Wilt u ook actief worden als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator of de persoonlijk 
begeleider.

Vrijwilligers en mantelzorgers
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Kijk voor algemene informatie op 
www.rijnhoven.nl of bel 0348 - 441714. 

Voor zorgvragen kunt u bellen met met 
0800 - 7456468 of mailen naar 
zorgbemiddeling@rijnhoven.nl.

Wilt u meer weten over 
woonvormen of zorg? 


