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Sinds 1 januari van dit jaar zijn bijna alle elf 

geestelijk verzorgers die in de verschillende 

huizen van Charim werken, in dienst van 

de zorggroep. Een aantal doet het werk als 

vrijwilliger en één van hen is predikant in dienst 

van een kerkelijke gemeente. Op deze manier 

geeft de zorggroep invulling aan het wettelijk 

recht op geestelijke verzorging voor cliënten in 

zorginstellingen.

Voor Jan Willem van de Kamp, parttime geestelijk 

verzorger in Amandelhof en Spathodea (in Zeist), 

spreekt het vanzelf: ‘Mensen hebben behoefte 

aan praktische en aan geestelijke verzorging. Het 

verzorgend en verplegend personeel geeft het 

één, wij het andere. De medewerkers helpen ons 

daarbij. Zij zien de bewoners vaker dan dat wij hen 

kunnen bezoeken en seinen ons in wie geestelijke 

zorg nodig heeft.’ 

Een nieuwe gemeenschap
In de diensten op zondag gaan in de verschillende 

huizen de geestelijk verzorgers en predikanten 

uit de betrokken wijkgemeenten voor. Daar-

naast organiseren de geestelijk verzorgers Bijbel-

gesprekskringen en speciale vieringen. ‘Zo zijn er 

een passieviering, adventvieringen en een viering 

waarin we de mensen herdenken die in het voorbije 

kerkelijk jaar zijn overleden. Het is mooi om te zien 

dat mensen uit allerlei kerken elkaar vinden in wat 

zij delen. Verschillen vallen weg. Er ontstaat een 

nieuwe gemeenschap.’ 

Aparte aandacht verdient het doordeweekse 

middaggebed voor mensen van de psycho-geria-

trische verpleegafdelingen en hun familieleden. 

‘Met hulp van liederen, Bijbelgedeelten en gebeden 

zoeken we naar herkenning en daarmee beleving in 

het heden.’

Persoonlijke motivatie
Jan Willem werkt drie dagen per week als kerke-

lijk werker in de Hervormde Gemeente van Rens-

woude. Hij solliciteerde bij Charim omdat hij in zijn 

gemeentewerk ervoer hoe bijzonder het is wan-

neer ouderen hun levensverhaal delen en hij hen 

mag bijstaan wanneer zij worstelen met geloofs- 

en levensvragen. Zijn motivatie werd nog versterkt 

door verhalen van zijn moeder - die als verpleeg-

kundige in een verzorgingshuis werkt - en door de 

ervaringen met zijn oma die naar een woonzorg-

centrum ging en later naar een verpleeghuis.

‘Ouderen hebben veel “verlieservaringen”’, besluit 

hij. ‘Ze moeten hun vertrouwde woning verlaten. 

Hun gezondheid wordt minder. Zij verliezen gene-

ratiegenoten, hun partner. De geestelijk verzorger 

ondersteunt hen, eerst bij de erkenning van het 

gevoel van gemis, en dan bij de acceptatie ervan. 

Een boek over rouwverwerking zegt het mooi: 

“verwerken, niet wegwerken”. Het verlorene blijft 

deel van hun leven. Daarom is het ook goed dat 

de eigen predikant of ouderling hen blijft bezoe-

ken. Dat verbindt hun huidige leven met het leven 

voordat ze hier kwamen wonen.’ 

Aandacht voor de hele mens 

DE TOEWIJDING VAN ...
In elk nummer vraagt de redactie iemand die bij 

Charim betrokken is te vertellen waaraan hij of zij 

is toegewijd.

‘Het is mooi om te zien hoe een 
nieuwe gemeenschap ontstaat.’  


