
Afscheid nemen is ook een beetje terugdenken. 

33 jaar mocht ik als geestelijk verzorger werken binnen de zorg. 3 jaar in het pastoraat in den Bosch 

en 7 jaar als katecheet en schoolpastor op verschillende scholen. 43 jaar in totaal mocht ik mensen 

op verschillende manieren nabij zijn. Dan mag ik met dankbaarheid terugkijken op veel boeiende 

activiteiten en vooral op waardevolle ontmoetingen met mensen. Werk dat ik mocht verrichten met 

steu  a  ollega s e  eel rij illigers, aar oor ik e eneens dankbaar bent 

Boeiend en soms ook vermoeiend. Vermoeiend vooral omdat je als geestelijk verzorger met name 

voortdurend moet verantwoorden en moet uitleggen aan patiënten, familie en ook medewerkers 

wie je bent en vooral wie je niet bent, wat je doet en waarom dat werk gewoon onderdeel van zorg 

is. Vermoeiend ook omdat je je voortdurend moet verantwoorden en soms bevechten van je plek 

binnen de zorg vooral richting management en directie. Meer dan welke functie ook, is de geestelijk 

verzorger afhankelijk van de persoonlijke visie van beleidsmakers, bepaald vaak door persoonlijke 

ervaringen in het verleden. Dat maakt de functie kwetsbaar. 

De zorg is volop in beweging. De geestelijke verzorging zal moeten mee bewegen. Ze kan het zich 

niet permitteren om achterover te leunen en de dingen te blijven doen zoals dat zij dat al die jaren 

deed. Meer dan welke andere discipline zal zij zichzelf waar moeten blijven maken, op de kaart 

moeten zetten en houden. Zaken aanpakken die er toe doen, die gezien worden en gewaardeerd 

worden, zodat men niet om hen heen kan. Daarvoor zal ze voortdurend bondgenoten moeten 

zoeken binnen verpleging, cliëntenverbanden, maar zeker ook bij artsen. Het ziekenhuis is een lastige 

ereld et eel ego s, et spraak ake de te h is he o t ikkelingen, met Sturm und Drang. Mijn 

oud-collega Henk Veltkamp schreef eens: geestelijk verzorgers hebben goud in handen . Hij bracht 

dat in relatie tot de kerken, ik zou dat ook op de ziekenhuiswereld willen betrekken. Ziekenhuizen 

moeten zich steeds meer o ders heide . Wees iet te es heide  ollega s: laat zie  dat at jullie i  
handen en in huis hebben écht het verschil kan maken. Mensgerichte zorg dat is wat mensen merken 

en waarderen en uiteindelijk voor willen kiezen. Daarin kan een ziekenhuis zich écht onderscheiden. 

Vanaf mijn studie liep er een rode draad door studie, onderzoek en later werk: oog hebben voor 

zingeving van mensen en anderen –vooral professionals- daarvan deelgenoot maken. Zingeving ook 

los van kerkelijk-godsdienstige contexten. Daarvoor moet je uitbreken uit het hokjes en vakjes 

denken, samenwerking met andere disciplines zoeken, de waarde en betekenis daarvan laten zien. 

Volgende week is er een mini-symposium waardoor de geestelijk verzorgers het initiatief genomen 

hebben. Collega s a  a dere disciplines willen we uitnodigen om anders te kijken naar patiënten, de 

mens achter de patiënt weer te zien, zijn verhaal serieus te nemen. Dan volgt vanzelf dat je met hen 

anders omgaat en dat je meer samen doet met patiënt, maar ook met andere zorgverleners. Ik weet 

natuurlijk niet wat er uit gaat komen, maar wat ik zeker weet is: hou dit gaande, blijf dit denken 

stimuleren, terwille van de patiënt, terwille van een mensgerichte zorg, maar ook terwille van de 

samenwerking. Door hieraan te blijven trekken, kan de geestelijke verzorging het verschil maken en 

van blijvende betekenis zijn voor de zorg binnen MMC. 

Ik wens jullie daarbij niet alleen succes toe, eensgezindheid, strijdvaardigheid, maar vooral Ausdauer. 

Want dat zul je nodig hebben. 

 


