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Steun	in	onzekere	,jden	

De	angst	en	onzekerheid	van	de	pandemie	hee3	bij	
sommigen	nu	plaats	gemaakt	voor	angst	en	
machteloosheid	door	de	oorlog	in	Oekraïne.	Het	kan	veel	
gevoelens	oproepen,	herkenning	en/of	herinnering	aan	
wat	mensen	zelf	hebben	meegemaakt.	Mensen	die	de	
Tweede	Wereldoorlog	hebben	overleefd	of	mensen	die	
recenter	gevlucht	zijn	uit	oorlogsgebieden.	

Deze	periode	is	ook	een	Djd	van	vasten,	je	bezinnen	op	het	
leven	en	solidair	zijn	met	de	ander.	Dan	komt	er	misschien	
ook	meer	ruimte	voor	posiDeve	gedachten	en	gevoelens.		

Als	CvL	Flevoland	hebben	wij	deskundigen	beschikbaar	die	
een	luisterend	oor	en	steun	kunnen	geven.	

Van	harte	welkom!	
Team	CvL	Flevoland	
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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 

* Nieuwsbrief ontvangen,  
4 x per jaar 
Aanmelden Nieuwsbrief 

Ons	team	
 

Er	zijn	wat	veranderingen	in	ons	team,	Willemieke	
Doornenbal	werkt	in	2022	niet	voor	CvL	Flevoland.		
Daarnaast	zijn	we	heel	blij	met	versterking	in	ons	team:		
Carolien	Riemersma,	Cindy	Kooijman	en	Marco	Hougee.		
Deze	GV’s	brengen	ieder	hun	eigen	deskundigheid	mee	en	
staan	samen	met	de	rest	van	ons	team	klaar	voor	de	
levensvragen	die	je	tegenkomt.		
	
We	hebben	een	team	van	19	deskundigen,	ze	zijn	er	voor	
iedereen,	ongeacht	levensovertuiging,	en	hebben	een	eigen	
specialisaDe/achtergrond,	zoals	humanisDsch	of	gelovig,	voor	
wie	zich	daar	het	preVgst	bij	voelt.		
De	verschillende	specialisaDes	zijn	o.a.;	humanisDsch,	
christelijk,	hindoestaans,	islamisDsch	en	afrikaans.	
	
Op	onze	website	vind	je	hun	profielen	en	kun	je	hen	direct	
benaderen	voor	een	afspraak	(zie	hiernaast,	bij	Profielen).	

In	de	spotlight		

Wat	zijn	levensvragen?	

Levensvragen	komen	vaak	op	als	je	leven	niet	meer	
vanzelfsprekend	is.	Dit	gebeurt	soms	zomaar	en	vaker	door	
een	bijzondere	of	ingrijpend	gebeurtenis,	scharniermomenten	
die	je	leven	een	andere	wending	kunnen	geven.		

Het	kunnen	alledaagse	vragen	zijn,	maar	ook	grote	vragen	
naar	de	zin	en	bedoeling	van	het	leven.	Soms	liggen	ze	
verborgen	onder	gevoelens	van	verdriet	en	boosheid,	of	ze	
liggen	verscholen	onder	psychische	en/of	lichamelijke	
klachten.		
Levensvragen	stellen	en	beantwoorden	helpt	je	om	je	leven	
te	waarderen	en	betekenis	te	geven.	

Voor	meer	informaDe:	www.cvl-flevoland.nl		
(tekst	gebaseerd	op	www.geestelijkeverzorging.nl)		
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Zin	in	Storytelling	
 
Ik	ging	naar	de	film,	kwam	een	oude	bekende	tegen	en	ging	toen	terug	naar	huis.	Dat	is	een	verhaal,	ja,	maar	spreekt	
het	aan?	Je	zou	het	ook	zo	kunnen	vertellen:		

Ik	ging	naar	de	bioscoop	om	de	première	met	mijn	favoriete	acteur	te	zien	en	wie	zit	daar	achter	me	in	de	zaal?	
Jasmina,	een	oude	klasgenoot	waar	ik	vroeger	vaak	mee	samen	heb	gewerkt	aan	schoolprojecten.	We	konden	al@jd	
leuk	kletsen	en	na	de	film	zochten	we	elkaar	even	op.	Het	was	meteen	weer	zo	gezellig,	ze	heeC	intussen	een	gezin,	net	
als	ik	en	we	zijn	allebei	in	de	mode	terechtgekomen.	We	hebben	telefoonnummers	uitgewisseld	om	weer	een	keer	af	te	
spreken	voor	een	kop	koffie!	

Dat	verhaal	is	misschien	al	leuker	om	te	vertellen	én	om	te	horen.	Welnu:		
Zin	in	Storytelling	is	een	graDs	training	voor	wie	verhalen	uit	het	eigen	leven	wil	vertellen,	daar	extra	kleur	aan	wil	
geven	en	daarmee	extra	betekenis.	Bijvoorbeeld	een	verhaal	over	toen	je	ging	verhuizen.	Wat	maakte	de	verhuizing	
spannend	en	hoe	ging	je	daarmee	om.	Daarmee	krijgt	de	gebeurtenis	diepte,	en	kun	je	het	op	een	interessante	manier	
gaan	vertellen.	

LasDg?	Dat	kun	je	leren!	Deze	training	wordt	gegeven	door	deskundigen	in	het	omgaan	met	levensvragen	en	bestaat	
uit	drie	bijeenkomsten	van	twee	uur.	Je	leert	je	verhaal	een	aansprekende	structuur	te	geven.	Je	gaat	een	levensboom	
maken	om	daar	elementen	uit	te	gebruiken	voor	in	je	verhaal.	Je	leert	diepere	lagen	te	zien	in	verhalen,	en	aan	te	
brengen	in	je	eigen	verhaal.	
	
Wil	je	ook	extra	vertelvaardigheden?	Doe	dan	mee	met	de	graDs	workshops.	We	organiseren		
deze	door	heel	Flevoland	heen.	Wanneer	je	je	aanmeldt	met	behulp	van	het	aanmeldformulier	op		
onze	website,	laten	wij	je	weten	waar	en	wanneer	de	trainingen	zullen	zijn.	Welkom,	Storyteller!

Ander	Educa,e	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:	PalliaDeve	zorg	voor	moslimcliënten,		
Fazila	Mansori	

- Training:	mulDculturele	zorgverlening,	
Fazila	Mansori	

- Training:	Zin	in	een	andere	cultuur,	
Rawie	Sewnath	

- Workshop:	MeditaDe	voor	zingeving,	
Rawie	Sewnath	

- Daarnaast	begeleiden	we	bij	Moreel	Beraad	of	
Intervisie	

Voor	meer	informaDe:	cvl-flevoland.nl/educaDe	

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	hee3,	iets	laat	zien	of	horen	waar	je	
misschien	voor	je	gevoel	niet	meteen	een	goede	reacDe	
op	weet	te	geven.	
Het	CvL	biedt	een	workshop	aan	om	handvagen	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	Djd	

- 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,	Cindy	Kooijman	

	 	 Voor	meer	informaDe:	
	 	 Flyer	Workshop	Levensvragen	Signaleren
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Impressie	Ar,kel	1:	In	gesprek	met…		

Het	is	op	een	donderdagmorgen	dat	ik	een	mail	binnen	krijg	van	een	sociaal	werker.		
Sinds	vorige	week	hee3	ze	contact	met	een	inwoner	die	verschillende	ondersteuningsvragen	hee3.	
Maar	zij	hee3	een	wachtlijst,	en	de	verwachDng	is	dat	mevrouw	pas	over	een	Djdje	aan	de	beurt	is.		
Of	ik	misschien	ter	overbrugging,	met	haar	in	gesprek	zou	willen	gaan.	Om	zo	in	contact	te	blijven	en	
te	zorgen	dat	haar	gedachten	wat	geordend	worden…	Mevrouw	hee3	een	naar	huwelijk	achter	de	
rug	en	is	al	geruime	Djd	gescheiden.	Haar	twee	zonen	hee3	ze	alleen	grootgebracht.	Een	zoon	hee3	
PDDNOS	waar	ze	zich	vaak	zorgen	om	maakt.	Mevrouw	hee3	diabetes	en	ook	een	spierziekte	
waardoor	ze	erg	beperkt	is	in	haar	dagelijkse	dingen.	Ze	voelt	zich	eenzaam.	

Als	ik	bij	haar	aanbel,	doet	ze	na	enige	@jd	open.	Een	paar	ogen	kijken	bijna	hunkerend	naar	me	uit.	‘Ik	ben	zo	blij	
dat	je	er	bent’	zegt	ze.	Ik	noem	haar	bij	haar	naam	en	stel	mezelf	voor.	Binnen	is	een	vriendelijke	warme	sfeer.	Als	
ik	dat	aan	haar	teruggeef	klinkt	ze	verrast	en	wat	onzeker	als	ze	zegt:	vind	je?	Ze	geeC	hierbij	excuserend	aan	dat	
ze	het	financieel	niet	breed	heeC.	

In	gesprek	vertelt	mevrouw	over	haar	leven.	Haar	opgroeien	in	een	gezin	waar	ze	een	buitenbeentje	was.	‘Er	was	
ook	wel	liefde	hoor’	benadrukt	ze	steeds.	‘Maar	mijn	vader	was	wel	autoritair	en	omdat	ik	als	enige	soms	tegen	
hem	inging,	kreeg	ik	de	klappen.’		Jong	was	ze	een	rela@e	ingestapt.	Met	een	man	die	haar	op	een	voetstuk	
plaatste	maar	haar	het	volgende	moment	sloeg.	Het	heeC	haar	onzeker	gemaakt.	Ze	weet	niet	of	ze	haar	twee	
zonen	goed	heeC	opgevoed,	ze	weet	niet	meer	wat	de	zin	van	haar	bestaan	is.	Daarom	heeC	ze	hulp	gezocht.	(…)	
>	Lees	het	hele	arDkel	via:	In	gesprek	met...,	Marjanne	van	de	Mheen 

Impressie	Ar,kel	2:		Liefde	en	Islam		 

Het	is	bij	velen	bekend	dat	goddelijke	liefde	in	het	christendom	voorkomt,	terwijl	men	denkt	dat	
de	islam	daar	niets	mee	te	maken	hee3.	Dit	zou	komen	doordat	God	als	een	bestraffende	figuur	
wordt	gezien,	aan	wie	mensen	zich	slaafs	moeten	onderwerpen.	Met	deze	bijdrage	wil	ik	graag	
kort	duidelijk	maken	wat	goddelijke	liefde	betekent	binnen	de	islamiDsche	tradiDe.		

De	bronnen	die	ik	gebruik	zijn	de	Koran	en	de	overleveringen	van	de	profeet	Mohammed.		

Islam	betekent	legerlijk	overgave	aan	God/Allah.	Die	overgave	aan	God	is	niet	uit	schrik	voor	Gods	wraak,	maar	uit	
liefde	en	dankbaarheid	en	uit	besef	van	verantwoordelijkheid.	Dat	wel	zeggen	dat	de	relaDe	tussen	mens	en	God	
wordt	gestuurd	door	wederkerigheid.	De	barmharDgheid	van	God	wordt	beantwoord	in	de	manier	waarop	men	zich	
tot	God	verhoudt.	Men	doet	liefdadig,	tot	de	liefde	van,	voor	en	omwille	van	God.	Dit	leidt	niet	alleen	tot	innerlijke	
vrede,	maar	ook	tot	vrede	in	de	samenleving.	
Uit	islamiDsche	bronnen	blijkt	dat	God	de	schepping	met	liefde	gemaakt	hee3	en	God	wil	dat	mensen	elkaar	en	de	
schepping	ook	liepebben.	In	de	Koran	en	de	overleveringen	van	de	Profeet	Mohammed	wordt	liefdevol	leven	niet	
alleen	tussen	mensen,	maar	ook	voor	dieren	en	alle	schepping	herhaaldelijk	gesDmuleerd.	In	de	Koran	staat	
bijvoorbeeld:	“Er	is	geen	dier	dat	op	aarde	lee3,	noch	een	wezen	dat	op	vleugels	vliegt,	dat	geen	deel	uitmaakt		
van	een	gemeenschap,	net	als	jullie.	(…)	
>	Lees	het	hele	arDkel	via:	Liefde	en	Islam,	Fazila	Mansori				

Levenswandelingen		

Op	13	juni	om	19.30	uur	beginnen	we	met	de	eerste	van	vijf	levenswandelingen.	Bij	iedere	levenswandeling	staat	een	
levensthema	centraal,	denk	hierbij	aan	vertrouwen,	angst,	eenzaamheid,	loslaten	en	verlangen.	We	beginnen	
gezamenlijk	en	lezen	een	kort	verhaal	waarin	het	levensthema	centraal	staat.	Dan	wandel	je	alleen	door	het	labyrint	
(symbolische	levensweg),	en	denk	je	na,	wat	dit	thema	in	jouw	leven	betekent.	Daarna	zoek	je	een	wandelmaatje	en	
lopen	jullie	samen	verder.	Je	luistert	naar	het	verhaal,	het	thema	in	het	leven	van	de	ander.	Halverwege	de	wandeling	
draaien	de	rollen	om.	Dan	komen	we	samen	terug	en	delen	nog	wat	we	kwijt	willen.	We	sluiten	af	met	koffie/thee.		
	 				Meer	informa@e	of	aanmelding,	mail	naar	beVewoord@planet.nl	of	bel	met	06	15332197.


	Ontwikkelingen
	Educatie
	Artikelen
	Algemeen

