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Levenskunst  

Levenskunst is o.a. de kunst om je levensverhaal te 
vertellen, om daar zingevende vragen bij te stellen en om 
uit de antwoorden daarop je eigen levensbeschouwing 
samen te stellen. Wikipedia zegt over levensbeschouwing: 
een visie op het leven, wat het betekent, wat de waarde 
ervan is en hoe het geleefd moet worden. (https://
nl.m.wikipedia.org/wiki/Levensbeschouwing)  

Lastig aan deze definitie van levensbeschouwing is het 
woordje 'moet'. Moet er dan iets, wie bepaalt dat, en wat 
is goed? De bekende filosofen Socrates, Plato en 
Aristoteles bogen zich al over de vraag wat goed is en 
velen putten ervoor uit religieuze bronnen. 

Levenskunst vraagt een innerlijke dialoog over het goede, 
vraagt geestelijke verzorging van jezelf. Soms helpt het om 
daarover te spreken met een ander. Twee zien meer dan 
één. Hiervoor kun je terecht bij het Centrum voor 
Levensvragen Flevoland. 

Veel inspiratie bij het lezen van deze Najaars-Nieuwsbrief. 
Frans Vrijmoed, Coördinator
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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/ons-team  

* 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 

De planning was om eind dit jaar een digitaal Symposium te 
organiseren rond het thema ‘Kleurrijk Flevoland’.  
Maar de voorkeur gaat nu uit naar een symposium op locatie, 
zodat je elkaar ook echt kunt ontmoeten, contact maken en 
ervaringen kunt delen. 
Daarom wordt het Symposium verplaatst naar begin 2022,  
de exacte datum wordt nog bekend gemaakt. 
Houd onze website, www.cvl-flevoland.nl, in de gaten  
en/of schrijf je in voor onze 
Nieuwsbrief, want in het 
nummer van december 2021/
januari 2022 vermelden we er 
meer over. Aanmelden hiervoor 
kan via: info@cvl-flevoland.nl 

Ons team 

Het team van CvL Flevoland bestaat uit 18 geestelijk 
verzorgers/begeleiders (GV’S). Ze werken vanuit hun eigen 
achtergrond, maar laten zich daar niet door beperken. Ze zijn 
er voor iedereen. 

Dit najaar is Charlotte Molenaar bij ons gestopt, één van onze 
geestelijk verzorgers die vanaf het begin betrokken was bij 
ons CvL. Alle goeds gewenst, we zullen haar inzet en inbreng 
erg missen! 

We hebben een breed en 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 (zie hiernaast, bij Profielen). 

Week tegen eenzaamheid: 30 september - 7 oktober 

Algemene informatie: www.eentegeneenzaamheid.nl  

Op 6 oktober wordt (vanaf 10.00 uur) voor ouderen in 
Almere een dialoog-tafel georganiseerd over eenzaamheid. 
Wethouder mw. Roelie Bosch wil een diepgaand gesprek over 
dit thema, gespreksleiding door Hette van der Leeuw (GV). 
* Locatie: Buurtcentrum Het Boegbeeld, Prozastraat 121. 
* Aanmelden bij Hette van der Leeuw,  
email: info@hwvanderleeuw.nl / tel. 06-53717516.
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Kringgesprekken over Vertrouwen 

Een belangrijk werkwoord in ons leven en een woord van betekenis in ons leven. Vertrouwen, heb 
je dat in je zelf? Vertrouwen is een belangrijk gegeven in jouw relatie met de ander. Heb je 
vertrouwen in de vrijheid, waar draait vertrouwen om? Het is een thema met veel verschillende 
invalshoeken. In kringgesprekken gaan we samen op zoek naar het vertrouwen. We beginnen met 
‘vertrouwen in je zelf’. We starten op maandagavond 11 oktober van 20.00 - 21.00 uur.  

Een mooie uitdaging om aan de slag te gaan met dit waardevolle woord. Voor meer informatie kun 
je mailen naar Bettie Woord, bettiewoord@planet.nl of bel naar 06-15332197.

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 

- Training: Omgaan met moslimcliënten, 
Fazila Mansori 

- Training: Palliatieve zorg voor moslimcliënten,  
Fazila Mansori 

- Training: multiculturele zorgverlening, 
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: cvl-flevoland.nl/educatie 

Luisteren, helpen en inspireren; 3 grondhoudingen 

Drie grondhoudingen, om bewust mens onder de mensen te zijn. Ben jij iemand die geïnteresseerd is in 
waardevolle gesprekstechnieken, dan is deze workshop iets voor jou!  
Samen in gesprek over de verschillende lagen in de levenskunst. Luisteren is een breed begrip, op welke 
manier luister jij naar een levensverhaal. Dit kan op verschillende manieren.  

Levensvragen komen bovendrijven, op welke manier blijf je met helpen bij de ander? Hoe kun je de ander inspireren in een 
gesprek? Kortom een waardevolle ontdekkingsreis naar de drie grondhoudingen: luisteren, helpen en inspireren.  

Als cursist ga je in twee dagdelen zelf aan de slag, hoe kun je deze grondhoudingen in de praktijk van het leven toepassen. 
Na deze workshop heb je de tools van deze drie grondhoudingen in handen. Hiermee kun je luisteren, helpen en inspireren 
in een gesprek.  

Voor meer informatie kun je mailen naar Bettie Woord, bettiewoord@planet.nl of bel naar 06-15332197.
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Impressie Artikel 1: Dankbaarheid als levensstijl, Godian Ejiogu  

Enige tijd geleden werd ik uitgenodigd voor een groepsconsult bij een dagbesteding.  
Het doel was om kennis te maken met de interculturele dagbesteding en om informatie te 
geven over geestelijke verzorging aan bezoekers, medewerkers en directie. Ik had verwacht 
dat ik met vijf mensen in gesprek zou gaan, maar tot mij verrassing zaten er meer dan 
twaalf mensen rond een lange tafel. Ook was er een videoverbinding met tientallen andere 
mensen in andere ruimtes - ik moet snel omschakelen! 
 
Ik kon er van uitgaan dat de groep ‘Inter-faith’ was, met minimaal Christelijke, Islamistische 
en Afrikaanse religies, dus God ter sprake brengen zou niet verbindend werken. Ik had geen idee wie er meekeken, 
werd niet geïntroduceerd en terwijl medewerkers achter en voor me langs liepen begon ik gewoon maar, met een 
vraag: “Zijn er hier mensen die dankbaar zijn?”  
 
Als antwoord klonken er klaagliederen over pijn, zorgen en de Coronatijd. Ik legde uit wat wij doen als geestelijk 
verzorgers en hoe lichaam en geest elkaar beïnvloeden en samenwerken. Ik stelde mijn volgende, hypothetische 
vraag: “Stel, je geeft twee mensen hetzelfde cadeau. De één is zichtbaar blij en dankbaar, de ander klaagt en is niet 
blij. Aan wie zou je de volgende keer graag weer een cadeau willen geven?” Het antwoord was unaniem: aan de 
dankbare persoon.  
 
De ruimte werd wat rustiger. We zongen samen een liedje dat iedereen kent. Ik vroeg hen om met het hoofd naar 
beneden gebogen te zingen. Dat deed iedereen. Ik vroeg hen om met opgeheven hoofd en de handen omhoog te 
zingen. Dat deed iedereen. Ik vroeg of ze verschil voelden. Mensen in de groep antwoordden dat ze zich met het 
hoofd naar beneden gebogen verdrietig en zwak voelden, terwijl ze zich met opgeven hoofd en de handen in de 
lucht, opgewekt en energiek voelden.  (…) 

> Lees het hele artikel via: Dankbaarheid, Godian Ejiogu  

Impressie	Ar*kel	2:	De	gereedschapskoffer,	Anne	van	Leeuwen	  
 

Naast mijn werk bij het Centrum voor levensvragen werk ik een aantal uren als 
geestelijk verzorger in een zorginstelling. Daar werd me onlangs door een collega, 
zomaar even in de wandelgangen, gevraagd wat ik zoal in mijn denkbeeldige 
gereedschapskoffer met me meedraag. 

‘Nou, niet zoveel hoor’, mompelde ik in een eerste reactie. 
Taal, ja, dat hebben we in onze koffer, zo constateerden wij. Met taal doen we heel 
veel. Maar wanneer je taal wil verstaan en vertolken, dan heb je ook vaardigheden 
nodig om een tekst te ontvangen en over te kunnen brengen. Je vermogen om je 

te verbinden met de tekst en deze vervolgens met je stem te vertolken, is dus best  
 belangrijk gereedschap. 

Met een kopje koffie in het avondzonnetje mijmerde ik er nog even op door. ‘Wat een leuke vraag was dit 
eigenlijk’, dacht ik. ´Niet zoveel hoor’, was mijn eerste reactie op de vraag. 
In de opleiding leerden we over het vermogen om stil te zijn. Stil te zijn om te kunnen luisteren. Niet alleen 
praktische stiltes kunnen laten zijn in een ontmoeting, maar innerlijke stilte, om de (A)ander te kunnen 
ontvangen. Want wanneer je stil bent in jezelf, dan kun je je openstellen voor wat de ander nodig heeft, zo 
luidde het credo. Ik vond dat een mooie gedachte. (…) 

Eigenlijk ging het over de vraag die ons gesteld wordt. Wat is dat, geestelijke verzorging? 
Gaat dat over (een bepaald) geloof? 
Dat kan, maar dat hoeft niet. Het gaat om de aandacht die we hebben voor de vragen, de trage vragen worden 
ze genoemd, in het alledaagse leven. Wat maakt het leven de moeite waard?  
Waar vinden we krachten vinden die ons stimuleren om ons leven in te kleuren? En die ons helpen om 
na te denken over wat het met ons doet, wanneer we geconfronteerd worden met verlies in de 
breedste zin van het woord? (…) 

> Lees het hele artikel via:	De	gereedschapskoffer,	Anne	van	Leeuwen
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