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Dag	van	de	levensvragen	

Op	25	juni	was	de	landelijke	Dag	van	de	levensvragen,	over	extra	
aandacht	voor	omgaan	met	levensvragen.	Op	de	dag	zelf	waren	
er	in	het	hele	land	verschillende	ac?viteiten,	zoals	samen	
wandelen	en	praten	over	levenservaringen.	Die	ervaringen	
kunnen	onverwachte	vragen	oproepen,	vragen	die	soms	
levensgroot	zijn.	Zij	kunnen	gaan	over	verleden,	heden	en	
toekomst.	Zoals	over	een	onverwachte	zwangerschap,	werkloos	
worden	of	met	pensioen	gaan.	Ervaringen	met	vaak	meerdere	
gezichten.		
Ook	alledaagse	ervaringen	zoals	ouder	worden	of	ziek	worden.	
Waarom	gebeurt	dit?	Hoe	kan	ik	reageren?	Wat	geeF	mij	hoop?	
Als	levensvragen	op	je	pad	komen	kan	het	fijn	zijn	om	daarover	
vertrouwelijk	te	spreken	met	iemand	die	daarin	deskundig	is.	
CvL	Flevoland	heeF	een	groot	divers	team	van	deskundigen	
beschikbaar	die	een	luisterend	oor	bieden	en	meer	dan	dat		
(zie	Ons	Team,	blz.	2).	

In	deze	Nieuwsbrief	ook	aandacht	voor	nieuwe	ontwikkelingen:	
Wel	in	Flevoland	(blz.	2)	en	verhalen	over	omgaan	met	rouw	
(blz.	4).		
	
Een	mooie	zomer	gewenst!	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	
 

Afgelopen	periode	zijn	er	een	aantal	geestelijk	verzorgers	(GV’s)	
gestopt	bij	CvL	Flevoland,	omdat	hun	andere	werkzaamheden	
niet	meer	te	combineren	waren	met	CvL	Flevoland.	Een	paar	van	
hen	waren	vanaf	het	begin	bij	ons	CvL	betrokken,	Simeon	
Karsten	en	Dirk-Jan	Lagerweij,	we	zullen	hen	missen	in	het	team!	
	
We	hebben	een	team	van	17	deskundigen,	ze	zijn	er	voor	
iedereen,	ongeacht	levensovertuiging,	en	hebben	een	eigen	
specialisa?e/achtergrond,	zoals	humanis?sch	of	gelovig,	voor	
wie	zich	daar	het	pre^gst	bij	voelt.		
De	verschillende	specialisa?es	zijn	o.a.;	humanis?sch,	christelijk,	
hindoeïs?sch,	islamis?sch	en	Afrikaans.	
	
Op	onze	website	vind	je	hun	
profielen	en	kun	je	hen	direct	
benaderen	voor	een	afspraak,	
www.cvl-flevoland.nl/ons-team

Wel	in	Flevoland	(WIF)	

Deze	zomer	zijn	we	gestart	met	de	samenwerking	met	Wel	in	
Flevoland	voor	het	programma	Posi?eve	Gezondheid	(=	PG)	in	
Flevoland.	Zo	heeF	Wel	in	Flevoland	van	ons	een	podcast	
gemaakt	en	gepubliceerd	op	hun	website	(Podcast	Frans	
Vrijmoed,	WIF),	en	kun	jij	nu	dit	stukje	lezen	over	onze	
veelbelovende	samenwerking.		

Voor	het	programma	PG	richt	ons	centrum	zich	op	de	pilaar	
Zingeving.	Levensvragen	kunnen	gaan	over	veel	meer	dan	
zingeving,	zoals	ook	over	de	betekenis	van	wat	je	meemaakt,	of	
over	hoe	je	het	goede	kunt	doen,	maar	de	vraag	naar	hoe	je	
een	zinvol	leven	kunt	leiden	is	wel	een	kernvraag!	Het	is	ook	
een	vraag	die	goed	past	bij	posi?eve	gezondheid.	Want	werken	
aan	een	zinvol	leven	is	werken	aan	een	leven	dat	je	graag	wilt	
leiden	(liefst	gezond)	en	waar	zowel	jijzelf	als	de	wereld	om	je	
heen,	wel	bij	varen.	Doe	mee	met	posi?eve	gezondheid,	schrijf	
je	bijvoorbeeld	in	voor	een	themawandeling	in	de	buurt,	of	
voor	onze	workshops	in	Storytelling.		
	
Frans	Vrijmoed,	coördinator	

Wel	in	Flevoland	

http://www.geestelijkeverzorging.nl
http://www.skgv-register.nl
http://www.vgvz.nl
https://www.cvl-flevoland.nl/ons-team/
https://www.cvl-flevoland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Flyer-CvL-Flevoland-2022-.pdf
https://www.cvl-flevoland.nl/646-2/
https://www.cvl-flevoland.nl/ons-team/
https://app.springcast.fm/15329/aflevering-5-met-frans-vrijmoed
https://app.springcast.fm/15329/aflevering-5-met-frans-vrijmoed
https://www.welinflevoland.nl
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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:	Pallia?eve	zorg	voor	moslimcliënten,		
Fazila	Mansori	

- Training:	mul?culturele	zorgverlening,	
Fazila	Mansori	

- Training:	Zin	in	een	andere	cultuur,	
Rawie	Sewnath	

- Workshop:	Medita?e	voor	zingeving,	
Rawie	Sewnath	

- Daarnaast	begeleiden	we	bij	Moreel	Beraad	of	
Intervisie	

Voor	meer	informa?e:	cvl-flevoland.nl/educa?e	

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	heeF,	iets	laat	zien	of	horen	waar	je	
misschien	voor	je	gevoel	niet	meteen	een	goede	reac?e	
op	weet	te	geven.	
Het	CvL	biedt	een	workshop	aan	om	handvajen	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	?jd	

- Voor	professionals	en	vrijwilligers	in	zorg	en	welzijn	en	
mantelzorgers	

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

- Trainers:	Godian	Ejiogu,	Fazila	Mansori,	Rawie	
Sewnath,	Cindy	Kooijman	

Voor	meer	informa?e:	
Flyer	Workshop	Levensvragen	Signaleren

In	de	spotlight		

Cultuur-sensi:eve	zorg	

Cultuur-sensi?eve	zorg	gaat	over	zorg	met	extra	
aandacht	voor	de	effecten	die	uiteenlopende	
culturele-	en	levensbeschouwelijke	achtergronden	
kunnen	hebben	op	het	alledaagse	leven.	Hoe	kunnen	
we	rekening	houden	met	andere	culturele	
achtergronden	van	contacten	die	we	hebben?	

Omgaan	met	levensvragen	kan	door	een	culturele	
achtergrond	sterk	worden	beïnvloed.	Iemand	met	
een	bepaalde	culturele	achtergrond	kan	zich	daar	
vaak	ook	beter	in	verplaatsen.	Daarom	zijn	we	blij	
met	ons	cultureel	diverse	CvL	team	van	deskundigen;	
met	uiteenlopende	levensbeschouwelijke	
achtergronden	zoals	christelijk,	humanis?sch,	
islamis?sch,	hindoeïs?sch	en	boeddhis?sch	en/of	
binding	hebben	met	een	bepaald	land.

Drie	grondhoudingen	bij	het	levensverhaal	

Het	CvL	start	na	de	zomer	met	het	aanbod	van	
workshops	in	drie	grondhoudingen	bij	het	
levensverhaal.	Het	gaat	om	luisteren	(meeleven),	
helpen	(meedenken)	en	inspireren	(meegeven).	In	de	
workshops	gaan	we	meteen	aan	de	slag	met	de	vraag:	
wanneer	kun	je	beter	luisteren,	helpen	of	inspireren,	en	
hoe	doe	je	dat?		
	
Tijdens	de	oefengesprekken	legt	de	trainer	het	nodige	uit	
over	levenskunst	(levensverhaal,	levensvragen	en	
levenskijk)	en	zorgrela?es	(ik,	de	ander	en	derden)	en	
geeF	prak?sche	?ps.	Meer	weten	of	meedoen?	Kijk	op	
onze	website:	cvl-flevoland.nl/educa?e	

Met	hartelijke	groet,	Frans	Vrijmoed	

https://www.cvl-flevoland.nl/educatie/
https://www.cvl-flevoland.nl/educatie/
https://www.cvl-flevoland.nl/wp-content/uploads/2021/05/Flyer-Workshop-Levensvragen-Signaleren-v-05-21-3.pdf
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Impressie	Ar:kel	1:		Dag	van	de	levensvragen,	door	Carolien	Riemersma	

Op	25	juni	is	het	de	Dag	van	de	Levensvragen.	‘Levensvragen’	klinkt	misschien	wat	
verheven.	Wellicht	denk	je	aan	vragen	als:	‘Waarom	ben	ik	er?’,	‘Wat	is	de	zin	van	het	
leven?’	of	‘Is	er	leven	na	dit	leven?’	Interessante	vragen	waarover	je	mooie	filosofische	
gesprekken	kunt	voeren.	Je	ontdekt	dat	er	geen	eenduidig	antwoord	is	en	daarmee	heb	je	
precies	de	kern	te	pakken	van	dit	soort	vragen.	Je	moet	er	de	?jd	voor	nemen.	Daarom	
worden	ze	ook	wel	‘trage	vragen’	genoemd.	S?lstaan	bij	levensvragen	betekent	s?lstaan	bij	
wat	van	waarde	is	in	je	leven.	Niet	zozeer	welke	geldwaarde	we	aan	dingen	toekennen	
maar	welke	betekenis	de	dingen,	ervaringen,	mensen	voor	je	hebben.	En	dat	kunnen	ook	
hele	alledaagse	dingen	zijn.	Vaak	worden	mensen	zich	hiervan	bewust	bij	grote	
veranderingen:	bv.	bij	geboorte,	huwelijk,	verhuizing,	overlijden	van	een	dierbare	of	ziekte.		

Wat	vanzelfsprekend	was	of	leek	is	ineens	anders	en	dat	heeF	impact.	

Als	geestelijk	verzorger	word	ik	gevraagd	bij	een	meneer	thuis	langs	te	gaan	die	al	een	<jdlang	last	hee=	van	
sombere	gevoelens.	Meneer	is	de	tach<g	gepasseerd,	oogt	spor<ef	en	slank.	Zijn	gezicht	staat	erns<g	als	ik	
binnenkom.	Hij	is	kortademig,	hee=	buikpijn	en	slaapt	slecht.	Ineens	vertelt	hij	dat	hij	niet	meer	kan	tennissen.	Als	ik	
vraag	wat	dat	tennissen	voor	hem	betekent	antwoordt	hij	geëmo<oneerd:	“Naast	mijn	gezin	is	tennis	mijn	alles”.	We	
spreken	over	zijn	tenniscarrière.	Hij	hee=	op	hoog	niveau	in	zowel	binnen-	als	buitenland	gespeeld.	Tot	voor	kort	
speelde	hij	nog	aardig	met	een	aantal	maten	van	zijn	lee=ijd.	Een	aantal	keer	per	week	trof	hij	hen	en	het	was	al<jd	
gezellig.	Het	lukt	niet	meer.	We	praten	over	de	rouw	die	hij	voelt	om	het	afscheid	van	zijn	grote	hobby	en	over	
ouderdom	en	moeten	inboeten	aan	gezondheid.	(…)	

>	Lees	het	hele	ar?kel	via:	Dag	van	de	Levensvragen,	Carolien	Riemersma		

Impressie	Ar:kel	2:	Rouw	ritueel,	door	BeLe	Woord 

Rouw	is	de	verwerking	van	het	verdriet	en	de	ontreddering	bij	het	verlies	van	dierbaren	aan	
de	dood,	of	aan	het	leven.	Pijn	om	het	niet	meer	kunnen,	wat	je	nog	zo	graag	had	willen	
doen.	Worstelen	met	een	lichaam	wat	niet	meer	kan	doen,	waar	jij	nog	van	droomt.	Het	
niet	meer	kunnen	realiseren	waar	je	dagelijkse	uitdaging	in	zat.	
Het	praten	over	wat	die	pijn,	dat	verlies	voor	jou	betekent,	kan	een	steun	in	de	rug	zijn.	Kan	
moed	geven	om	verder	te	gaan.	Soms	zijn	er	rituelen	nodig	om	rouw,	verdriet	los	te	kunnen	
laten.	Rouw,	verdriet	hoort	bij	het	leven,	loslaten	klinkt	dan	ook	te	gemakkelijk.	Verdriet	en	
pijn	gaan	mee	op	je	levensweg,	maar	de	manier	waarop	je	dit	meeneemt	kan	het	verschil	
maken.		

Op	een	trieste	winterdag	werd	ik	gebeld,	of	ik	?jd	had	om	iemand	te	begeleiden	en	samen	
te	zoeken	naar	een	rouw	ritueel.	De	vraag	komt	van	iemand	die	de	geliefde	plotseling	heeF	
verloren.	Dankbaar	iets	te	kunnen	betekenen	neem	ik	deze	uitdaging	aan	en	samen	gaan	
we	op	zoek.	

Er	volgen	verschillende	gesprekken,	waarin	pijn	en	verdriet	worden	verwoord.	Dit	begint	als	de	geliefde	een		
doktersbezoek	brengt	vanwege	heFige	buikpijn.	Het	bezoek	resulteert	in	een	ziekenhuisopname	en	een	opera?e	is	
noodzakelijk.	De	geliefden	leven	in	het	hier	en	nu,	hebben	het	net	voor	de	opera?e	over	ditjes	en	datjes,	onwetend	
wat	de	opera?e	zal	brengen.	Die	ditjes	en	datjes	zijn	echt	het	laatste,	want	de	geliefde	komt	niet	terug	uit	de	coma.	
Alle	zorg	op	de	IC	mag	niet	meer	baten.	Opeens	ligt	daar	de	vraag;	wanneer	de	stekker	er	uit?	Verbijstering	en	
ontreddering,	je	geliefde	los	laten.	Alles	wordt	nog	veel	pijnlijker	bij	het	defini?eve	afscheid.	Als	achterblijvende	
helemaal	alleen	in	beeld.	Ongelooflijk	wat	een	verdriet	en	pijn!		

Samen	zijn	we	de	zoektocht	aangegaan.	(…)	
	
>	Lees	het	hele	ar?kel	via:	Rouw	Ritueel,	Be^e	Woord	

https://www.cvl-flevoland.nl/dag-van-de-levensvragen/
https://www.cvl-flevoland.nl/rouw-ritueel/
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