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Samen 2022 in !  

De eerste weken van het jaar liggen alweer achter ons, 
maar het Centrum voor Levensvragen (CvL) wenst ieder 
een voorspoedig 2022! Met hopelijk veel meer 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zoals bij 
activiteiten die het CvL organiseert.  

Dat de pandemie (soms te) veel van ons vraagt is overal te 
zien. We wensen iedereen de nodige sterkte en steun toe. 
Fijn dat ondanks de pandemie zoveel mensen in 2021 hun 
weg hebben gevonden naar het Centrum, tweemaal zoveel 
als in 2020. We hopen van harte dat dit doorzet in 2022. 
Graag tot ziens! 

Frans Vrijmoed, coördinator CvL Flevoland 
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In de spotlight  

Website Centrum voor Levensvragen Flevoland 
Voor algemene informatie over Levensvragen en regionale 
informatie van CvL Flevoland. Hierbij kun je denken aan: de 
profielen van ons team, aanbod educatie, informatie voor 
zorgverleners, verschillende artikelen van onze teamleden, 
enz. Neem gerust eens een kijkje op www.cvl-flevoland.nl 

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

Ontwikkelingen 
 
Het CvL participeert volop in actieonderzoeken van de 
overheid. In deze participatie starten de komende maanden 
gratis workshops in Levensvragen Signaleren, Storytelling 
rond Levensvragen en Omzien naar naasten en 
nabestaanden. 

Belangstelling voor deelname? Stuur dan een berichtje naar 
cvlflevo@gmail.com 

Ons team 

Ook in 2022 staat ons team van 18 deskundigen in zingeving 
voor je klaar, voor de levensvragen die je tegenkomt.  
Iedere deskundige is er voor iedereen, ongeacht 
levensovertuiging, en heeft ook een eigen specialisatie/
achtergrond, zoals humanistisch of gelovig, voor wie dat extra 
goed voelt.  
 
We hebben deskundigen met o.a. de volgende specialisaties: 
humanistisch, christelijk, Hindoestaans, islamitisch en 
Afrikaans. 
 
Op onze website vind je hun profielen en kun je hen direct 
benaderen voor een afspraak (zie hiernaast, bij Profielen). 
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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 
 
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 

 
Morele levensvragen 

Morele levensvragen zijn vragen die gaan over goed en kwaad, sommigen spreken ook wel van 
gewetensvragen. Zij lijken actueler dan ooit. Kijk naar de pandemie waarin we zitten, moeilijke 
besluiten die we moeten nemen. Zoals laten vaccineren of niet, willen we de maatregelen van de 
overheid strikt naleven of niet, en over hoe we met elkaar omgaan en onze verschillende 
meningen, mede gezien de mogelijke gevolgen daarvan voor dichtbij tot ver weg? 

Het Centrum voor Levensvragen is er voor alle soorten levensvragen, dus ook morele. Die gaan niet zozeer over 
bijvoorbeeld een vaccin, maar over wat je er principieel van vindt en hoe je geestelijk daarmee kunt omgaan; je kijkt 
naar wat het betekent voor jou en je omgeving.  
Via het CvL kun je hiervoor een gesprek aanvragen met één van onze deskundigen (geestelijk verzorgers), je kunt ook 
meedoen met een groepsgesprek over een specifieke morele levensvraag. Ook zorgverleners (betaald en vrijwillig) 
kunnen hiervoor bij onze deskundigen terecht. 

Voor groepen zorgverleners-aan-huis kan het CvL gesubsidieerd Moreel Beraden leiden. Voor meer informatie kun je 
rechtstreeks contact opnemen met één van onze deskundigen die gespecialiseerd is in het leiden van een Moreel 
Beraad, zie onze website bij: cvl-flevoland.nl/educatie  
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Impressie Artikel 1: Zien en kijken, Bettie Woord  

Een paar jaar geleden bezocht ik op verzoek een mevrouw in het hospice. In een ruime 
kamer maakte ik kennis met haar en wat mij in die kamer het meeste opviel waren de 
foto’s rondom haar bed. Ze vertelde dat ze nooit een relatie of kinderen had gehad. Op 
de foto’s stonden haar neefjes en nichtjes, waar ze erg op gesteld was. Een echt 
familiemens die graag iedere dag wilde kijken naar al die mooie mensen rond haar bed. 
Toen ik haar bezocht, was ze heel verdrietig. Het laatste sacrament was bediend en het 
was afgesloten met een gebed. Ja de geestelijke had uitgebreid gebeden voor haar 
kinderen en kleinkinderen. Tja, hij had wel iets gezien, maar niet echt gekeken.  

De begrippen zien en kijken houden mij al heel lang bezig. In de Nederlandse taal zijn er maar twee woorden voor. 
Zien en kijken doe je dat alleen met de ogen? Wat zie je dan? Hoe kijk je naar iemand? Het is fascinerend dat de 
Griekse taal maar liefst vijf woorden heeft voor zien en kijken. Zien en kijken heeft daar verschillende dimensies. 
Prachtig om in die verscheidenheid de woorden zien en kijken te omschrijven. Voor mij gaan zien en kijken ook veel 
verder dan alleen iets wat de ogen kunnen. (…) 

 
> Lees het hele artikel via: Zien en kijken, Bettie Woord

Impressie	Ar*kel	2:	Eenzaamheid	en	zingeving,	He9e	van	der	Leeuw		
	
Iedereen voelt zich wel voor kortere of langere tijd eenzaam.  
Eenzaamheid kan een vloek zijn, die onoplosbaar lijkt te zijn. Maar als je eenzaam bent, 
hoef je je niet zielig of incompetent te voelen. Het is geen ziekte waar een pil voor moet 
worden gevonden. Want het kan iedereen treffen en het treft ook iedereen. 

Mensen kunnen je teleurstellen. Goede vrienden of naaste familie: als je ze nodig hebt, 
dan zijn ze niet thuis. Ze komen niet of willen je niet helpen. Dat maakt je eenzaam. Want 
als het erop aan komt, dan sta je alleen.   

Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. 
Eenzaamheidsgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. 

Natuurlijk is het voor de een erger dan voor de ander. Sommigen van ons voelen zich (bijna) altijd eenzaam. En 
overal komt het voor: als je oud bent en je geliefde er niet meer is – of als die er nog wel is, maar als je door 
dementie elkaar steeds meer kwijtraakt. Of je voelt je eenzaam omdat je nooit een levenspartner hebt kunnen 
vinden of je niet het leven hebt gekregen dat je verwachtte. Er kunnen veel oorzaken voor je eenzaamheid zijn. Zelfs 
in het gewone leven met heel veel mensen om je heen. 

We zijn als mensen voor elkaar gemaakt, maar we laten elkaar zo gemakkelijk in de steek. We bereiken elkaar soms 
zo slecht. Maar hoe ga je er dan mee om als je merkt dat een ander eenzaam is? Wat doe je eraan? 

Als je merkt dat iemand in de put zit, kun je proberen net te doen alsof je het niet ziet. Of doen alsof het makkelijk is 
om eruit te komen. Je zegt: Je moet gewoon… en vul maar in… er wat vaker op uit zou moeten, …toch ook moet 
bedenken dat je nog kleinkinderen hebt, … enzovoort. Vaak helpt het niet. Want zo ‘gewoon’ is het nu juist niet. 
Misschien begint het wel met te erkennen: we kunnen er niet zomaar even wat aan doen. Je kunt het gemis van een 
geliefde voor de ander niet oplossen. Je kunt de eenzaamheid van een ander niet zomaar weghalen. Opheffen van 
eenzaamheid hoeft geen doel op zich te zijn. (…) 

> Lees het hele artikel via:	Eenzaamheid	en	zingeving,	He/e	van	der	Leeuw	
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