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Wat vinden wij belangrijk?

Ruimte voor ontmoeting
Zeeland is op het terrein van levensbeschouwing een veelkleurige regio. Met 
zowel oude als nieuwe culturen en religies. Wij gaan uit van een wederzijds 
respectvolle bejegening. Bent u zoekend of wilt u een nieuwe weg inslaan? Voor 
ons staat respect en ruimte voor ieder mens voorop. Belangrijk vinden wij het 
ook om bij te dragen aan ontmoetingen tussen cliënten en niet-cliënten. Dit om
de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Ruimte voor ethiek en moreel beraad
Soms brengt de zorg dringende morele dilemma’s met zich mee. ‘Wel of geen 
dwang of drang toepassen?’ ‘Wat is nu goede zorg?’ ‘Iemand acht zijn leven 
voltooid, wat nu?’ Dan kan moreel beraad een gepaste gespreksvorm zijn. Bij zo’n 
overleg zijn hulpverleners en, als het kan, de cliënt zelf en/of familie aanwezig.
Wij bemiddelen bij het voorbereiden en leiden van zo’n gesprek. Een moreel 
beraad is aan te vragen via het mailadres dgv@emergis.nl. Wat de geestelijk verzorgers voor u 

kunnen doen

Over 
zingeving en 
betekenis

Wim van Goch, 
pastor
T 0113 26 75 21
E vangoch@emergis.nl

Harm van Eerden,
pastor
T 0113 26 75 22
E vaneerden@emergis.nl

Ineke de Dreu,
secretaresse
T 0113 26 72 42
E dedreu@emergis.nl



Wie zijn we?
Wim van Goch en Harm van Eerden zijn de geestelijk verzorgers van Emergis. 
Regelmatig komen we op de afdelingen. Elke afdeling heeft één van ons als vaste 
contactpersoon geestelijke verzorger. 

Wat doen we voor u?
Wij denken met u mee. Over de mensen en dingen die u waardevol vindt in het 
leven. Over uw kijk op het leven. Dit noemen wij ‘zingeving’. Het is sparren over uw 
leven en hoe u ermee omgaat. Soms sluimert er iets zonder dat u er veel woorden
voor hebt. Iemand die luistert of met u meedenkt, kan steun geven. Samen met u 
zoeken we naar samenhang of hoop in uw verhaal. Hoe kunt u verder?

o Als u opgenomen bent in de kliniek…
Uw contact met ons kan bestaan uit een persoonlijk gesprek, eenmalig of 
meerdere keren. Als u dat wilt, kunt u per e-mail contact opnemen: dgv@emergis.
nl. Op een aantal afdelingen houden we groepsgesprekken als onderdeel van 
het weekprogramma. Groepsgesprekken gaan over bijvoorbeeld vertrouwen, 
vriendschap, toekomst, waarden en normen, of zomaar losse verhalen. Alle cliënten
van de afdeling kunnen hieraan deelnemen.

o Als u ambulant behandeling krijgt …
Ook als u weer op eigen kracht verder gaat, kunt u ons om een persoonlijk gesprek 
vragen. We praten graag met u over de levensvragen die dan op u afkomen. Of hoe 
u uw bestaan zinvol kunt invullen in die nieuwe omstandigheden. Zoekt u dit soort

ondersteuning liever buiten Emergis? Dan kunnen wij u op weg 
helpen. We hebben goede contacten met levensbeschouwelijke 
groepen en kerken in de regio.

Wat doen we nog meer?
De dienst geestelijke verzorging (DGV) organiseert 
verschillende activiteiten. Zo is er elke zondag om 19.00 uur een 
oecumenische viering in het stiltecentrum op de hoofdlocatie 
van Emergis in Kloetinge. Iedereen is van harte welkom. Het 
stiltecentrum is dagelijks open om een kaarsje te branden, even 
stil te zijn of te bidden. Ook mag u gebruik maken van de piano 
in het stiltecentrum.

Hoe kunt een afspraak maken?
Voor een persoonlijke afspraak kunt u zelf contact met ons 
opnemen. Onze adressen staan op de achterzijde van deze 
folder. Eventueel kunt u met uw begeleider of behandelaar 
overleggen hoe u contact met ons kunt maken.

Veelgestelde vragen
o Zijn gesprekken met een geestelijk verzorger onderdeel van  
   mijn behandeling?  
   Nee, geestelijke verzorging is geen behandeling, maar kan  
   de behandeling of het zorgaanbod wel ondersteunen. De  
   gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Willen we wel
   iets rapporteren aan uw behandelaar, dan overleggen we dat  
   eerst met u.  
 
o Mag mijn familie bij een gesprek zijn?
   Ja, als u dat wilt kunnen de geestelijk verzorgers in gesprek  
   gaan met u en uw familie.
 
o Waar zijn de geestelijk verzorgers actief?
   De meeste activiteiten vinden plaats op de hoofdlocatie van  
   Emergis in Kloetinge. Maar we bezoeken ook beschermende  
   woonvormen en andere locaties.
 
o Wie kan een beroep doen op de geestelijk verzorgers?
   Alle cliënten (opgenomen, ambulant), hun familieleden en  
   medewerkers van Emergis kunnen een beroep op ons doen.

Leven, verdriet, troost, hoop...
waarom...

Ziekte ontregelt. Gedachten en gevoelens hierover horen bij een
mens. Een opname of behandeling kan ingrijpend zijn. Een  
luisterend oor kan u goed doen. In deze folder leest u wie de 
geestelijk verzorgers van Emergis zijn en wat zij voor u kunnen 
doen.


