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Inloop en eenvoudige maaltijd

Muzikaal intermezzo
Niek Baar, violist

Welkom door avondvoorzitter 

Hoe begon het?
Corine Baar-Poort, huisarts

Praktijk en onderzoek van geestelijke verzorging
•  Europees onderzoek
  Liesbeth Gerritsen, geestelijk verzorger 
•  Een goed gesprek
  Mirjam Heikens, geestelijk verzorger

Lof der Kwetsbaarheid
Jan Keij, filosoof

Muzikaal intermezzo
Niek Baar, violist

Pauze

Lof der Zorg en Waardigheid
Carlo Leget, hoogleraar universiteit Humanistiek 

Kansen en uitdagingen van GV thuis
Anne Stael, projectleider GV thuis, Rotterdamse regio

Presentatie van het Werkboek EGG 
Mirjam Heikens

Muzikaal intermezzo
Niek Baar, violist

Afsluiting en borrel

PROGRAMMA

“ Soms gebeurt er iets waardoor je leven ineens op 

zijn kop staat. Of er overkomt je iets waardoor je niet 

meer weet hoe het nu verder moet. Er kunnen allerlei 

momenten zijn waarop zich vragen aandienen als: 

“waarom overkomt mij dit?”  of  “ Hoe kan ik nu verder 

gaan?”. Dan kan het fijn zijn om vertrouwelijk te 

praten met iemand die echt naar je luistert. 

Bij Levinas kunnen mensen hun verhaal delen met 

een geestelijk verzorger. Elke woensdagochtend 

is er iemand van ons team aanwezig in het 

gezondheidscentrum. Zij kunnen ook bij mensen thuis 

komen.

De geestelijk verzorger is er voor iedereen, maar 

misschien praat u het liefst met iemand van een 

bepaalde geloofs-of levensovertuiging? Daar kunnen 

we voor zorgen. In ons team zijn meerdere richtingen 

vertegenwoordigd; onder meer humanistisch, 

christelijk en islamitisch. Ook kunnen we voor u 

contact leggen met vertegenwoordigers van andere 

levensbeschouwingen.”


