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Levensvragen 
 
Hartelijk welkom bij het Centrum voor Levensvragen 
Flevoland. Ons Centrum (CvL)  is er voor wie het fijn vindt 
om met een deskundige over het leven te praten, over diepere 
vragen daarbij, om het hart te luchten of om anders te kijken 
naar het levensverhaal. 
Ook biedt het CvL aan groepen thema-bijeenkomsten, om 
geïnspireerd door een boek, film of iets anders, te spreken 
over levensvragen in combinatie met bijvoorbeeld wandelen.  
Voor specifieke groepen zoals 50+ en ernstig zieken zijn de 
CvL diensten gesubsidieerd.  
Daarnaast biedt het CvL aan beroepsmatige en vrijwillige 
zorgverleners aan huis, inclusief mantelzorgers en maatjes, 
gratis trainingen in het omgaan met levensvragen.

Door middel van deze Nieuwsbrief willen we jullie op de 
hoogte houden van onze activiteiten, recente ontwikkelingen 
en het aanbod van CvL Flevoland.
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Ontwikkelingen 

- Kleurrijk Flevoland, blz. 2 

- Workshop Levensvragen 
Signaleren, blz. 3 

- Aanbod Educatie, blz. 3 

Ons team 

Uitbreiding van ons team

Artikelen 

Impressie van een paar 
artikelen die op de website 
staan:     

1: Ont-moeten tussen 
verschillende werelden, blz. 4 

2: In een hospice, blz. 4 

Op www.cvl-flevoland.nl/
berichten vind je nog meer 
artikelen 

NIEUWSBRIEF 
Centrum voor Levensvragen Flevoland 

CvL Flevoland 

www.cvl-flevoland.nl 

06-1517 1448 
(kantooruren)
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Algemeen 

* Landelijk informatiepunt 
www.geestelijkeverzorging.nl  

* Onze geestelijk verzorgers/
begeleiders zijn aangesloten 
bij de Stichting Kwaliteits-
register Geestelijke verzorging,  
zie www.skgv-register.nl  

* Beroepsvereniging voor 
Geestelijk Verzorgers, 
www.vgvz.nl  

* Profielen van onze begeleiders 
staan op de website:  
www.cvl-flevoland.nl/onsteam  

* Wat zijn de kosten? 
Ben je thuiswonend, 50 jaar of 
ouder, in je laatste levensfase 
of een naaste daarvan, dan 
worden de kosten door het CvL 
gedekt vanuit een subsidie. Het 
aantal kosteloze gesprekken is 
beperkt doordat het CvL 
hiervoor gebonden is aan een 
subsidieregeling. Voor 
diensten die niet onder de 
subsidieregeling vallen wordt 
een vergoeding gevraagd.  

* Algemene Flyer: 
Flyer CvL Flevoland  

Kleurrijk Flevoland 

Er wordt gewerkt aan een symposium met als thema 
Kleurrijk Flevoland. Over hoe mensen met ‘andere’ 
culturele- en religieuze achtergronden en het CvL elkaar 
beter kunnen bereiken. De planning is om het te 
organiseren aan het eind van dit jaar, houd onze website, 
www.cvl-flevoland.nl, in de gaten en/of schrijf je in voor 
onze Nieuwsbrief, want in september vermelden we er 
meer over. 
Aanmelden kan via: info@cvl-flevoland.nl 

Ons team 

In 2019 begonnen we met een paar geestelijk verzorgers/ 
begeleiders in Almere, dat werd vanaf voorjaar 2020 
uitgebreid met begeleiders in Noordoost Flevoland, zo 
werden we samen één CvL Flevoland. 

Langzamerhand is ons team gegroeid naar 19 begeleiders, 
die werken vanuit hun eigen achtergrond, maar zich daar 
niet door laten beperken. Ze zijn er voor iedereen. 

Het afgelopen half jaar hebben we in ons team kunnen 
verwelkomen: Fazila Mansori, Hessel Bakker, Joke Drewes, 
Hette van der Leeuw, Shanta Bhikharie en Jan Willen van der 
Straten. 

Een divers team, met voor wie dat belangrijk vindt, extra 
deskundigheid in o.a. humanisme, christendom, 
hindoeïsme, islam, boeddhisme en/of Afrikaanse culturen.  
Op onze website vind je hun profielen en kun je hen direct 
benaderen voor een afspraak. 
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Workshop Levensvragen Signaleren 

 
Ben je werkzaam in zorg en welzijn bij mensen 
thuis? Als professional, vrijwilliger of 
mantelzorger? 

Dan kan het voorkomen dat jouw cliënt het 
ergens moeilijk mee heeft, iets laat zien of horen 
waar je misschien voor je gevoel niet meteen 
een goede reactie op weet te geven. 
Het CvL biedt een workshop aan om handvatten 
te geven met levensvragen om te kunnen gaan. 
De workshop houdt in:

- Het signaleren en bespreekbaar maken van 
levensvragen, en kunnen doorverwijzen naar 
een deskundige of iemand met meer tijd 

- Voor professionals en vrijwilligers in zorg en 
welzijn en mantelzorgers 

- Workshop van 3,5 uur | max. 8 deelnemers 

- Trainers: Godian Ejiogu, Fazila Mansori, 
Simeon Karsten, Rawie Sewnath,  
Willemieke Doornenbal  
 
Voor meer informatie: 
Flyer Workshop Levensvragen Signaleren

Educatie aanbod CvL Flevoland 
 
Op onze website worden, naast  de workshop 
Levensvragen Signaleren, meer trainingen/
workshops aangeboden:

- Gesprekken: Huis van je leven, 
Marjanne van de Mheen 

- Presentatie: Omgaan met Moslimcliënten, 
Fazila Mansori 

- Presentatie: Palliatieve zorg voor 
Moslimcliënten, Fazila Mansori 

- Training: Zin in een andere cultuur, 
Rawie Sewnath 

- Workshop: Meditatie voor zingeving, 
Rawie Sewnath 

- Daarnaast begeleiden we bij moreel beraad 
of Intervisie 

Voor meer informatie: www.cvl-flevoland.nl  
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Impressie Artikel 1: Ont-moeten tussen verschillende werelden, Simeon Karsten  

Het werk als geestelijk verzorger valt en staat bij de ontmoetingen met anderen. Ik ontmoet in eerste instantie 

de mens die baat heeft bij geestelijke verzorging. Daarnaast ontmoet ik ook constant andere zorg-medewerkers 

om deze persoon heen én als laatste ontmoet ik mijn collega’s en beroepsgroep. Alle drie deze ontmoetingen zijn 

belangrijk in mijn werk maar ik ervaar ook weerstand en verwarring als gevolg van de hermeneutische schakel 

die ik als geestelijk verzorger vervul tussen deze 3 werelden.  

In mijn werk als geestelijk verzorger in een ziekenhuis word ik in consult gevraagd bij mensen die lijden en is het 

de kunst om deze ander zo goed mogelijk te ontmoeten. Echter, tussen alle piepjes, slangetjes en andere visites 

door kan een goede ontmoeting best lastig zijn. Daar komt bij dat de patiënt steeds korter in een ziekenhuis ligt 

en ik in 1 of 2 gesprekken het vertrouwen moet krijgen om iemand echt te mogen ontmoeten. (…) 

De zorg dendert door en is gericht op efficiëntie en geld. Ze willen mensen helpen en problemen oplossen. Onze 

taal en waarden zijn anders. Het gevolg is dat ik al 6 jaar lang opnieuw uitleg waarom we er zijn en wanneer ze 

ons in consult kunnen vragen en voel ik mij  vaak als een soort Asterix en Obelix die de leefwereld verdedigen in 

een systemisch geprotocolleerd ziekenhuis.  

De patiënt daarentegen weet vaak niet eens dat mijn functie bestaat en van de mensen die dat wel weten, is het 

beeld vaak dogmatisch en onvolledig. Als ik mij voorstel als “de geestelijk verzorger” wordt soms al direct 

gereageerd dat dit niets voor hen is want ze zijn niet gelovig. (…) 

> Lees het hele artikel via: Ont-moeten, Simeon Karsten 

Impressie	Ar*kel	2:	In	een	hospice,	Joke	Drewes	  

Ik	begin	mijn	dienst	in	het	hospice	meestal	met	een	kopje	koffie	met	de	vrijwilligers.	We	bespreken	hoe	
het	gaat	met	de	bewoners.	Een	vrijwilliger	lucht	haar	hart.	“Het	is	overduidelijk	dat	mevrouw	Z.	niet	
lang	meer	te	leven	hee?.	Maar	de	zoon	wil	hier	niet	van	weten.	Hij	blij?	haar	maar	eten	geven	en	
wakker	houden.	Ze	wordt	hier	alleen	maar	onrusBg	van.	Als	ik	zeg	dat	zijn	moeder	rust	nodig	hee?	
wordt	hij	boos.	Ik	vind	het	vreselijk	om	aan	te	zien.” 
 
Sinds	afgelopen	maart	verleen	ik	geestelijke	verzorging	in	een	hospice.	Ik	doe	dat	werk	vanuit	de	
moBvaBe	om	bij	te	dragen	aan	een	waardig	en	waardevol	laatste	stukje	leven	en	uiteindelijk	sterven.	In	
de	prakBjk	merk	ik	steeds	weer	dat	wat	ik	waardig	en	waardevol	vind,	voor	een	ander	heel	anders	kan	
zijn.	Ik	vind	het	je	taak	als	zorgdrager	rond	het	levenseinde,	om	jezelf	hierin	goed	te	kennen.	Te	weten	
wat	je	zelf	belangrijk	vindt,	wat	je	waarden	zijn	en	wat	je	cultuur	je	hee?	geleerd.	Dan	kun	je	ook	
openstaan	voor	een	andere	manier	en	een	andere	cultuur. 
In	de	ontmoeBng	tussen	jou	en	de	ander	ontstaat	dan	de	ruimte	voor	nieuw	perspecBef.		(…) 

 

>	Lees	het	hele	arBkel	via:	In	een	hospice,	Joke	Drewes	 


