GEESTELIJKE
VERZORGING
Informatie voor de cliënt

Aandacht en betrokken
Geestelijk verzorgers bieden op een persoonlijke manier ruimte voor
levens- en geloofsvragen. Daarmee inspireren ze u om uw eigen draagkracht te hervinden. Ieder mens wordt op bepaalde momenten met levensvragen geconfronteerd. Vragen kunnen opkomen in tijden van geluk
maar verschijnen veel vaker in situaties van verlies en ziekte. Waarom
overkomt mij dit of waar kan ik nog in geloven? Een geestelijk verzorger
leeft mee met gedachten en gevoelens die u bezighouden. Dit kan in de
vorm van een luisterend oor in een vertrouwelijk gesprek of steun bij een
eventuele heroriëntatie. Tijdens elke ontmoeting is er aandacht voor hoop
en eigen kracht.

Voor iedereen
Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, of u nu kerkelijk bent of niet. In
gesprekken sluiten zij aan bij uw eigen achtergrond, ook wanneer u daar
niet direct woorden aan kunt geven. Geestelijk verzorgers functioneren
naast het team van behandelaars. Met hun aandacht voor levens- en
geloofsvragen dragen ze op een eigen wijze bij aan goede zorg.

Contact
U kunt ons ook rechtstreeks bellen of via een begeleider of behandelaar
benaderen. We komen ook naar u toe. Zo zijn we met grote regelmaat in
de centrale ontvangstruimten of op afdelingen te vinden en raken dan
vaak als vanzelf met u in gesprek. Op de meeste locaties kunt u deelnemen aan thema-, of zingevingsgroepen. Enkele locaties bieden de
mogelijkheid om spirituele liederen uit verschillende tradities en culturen
te zingen. We verzorgen ook verhalenmiddagen, een Zikirgebedsgroep of
Bijbelgroep. Er is het hele jaar door aandacht voor de verschillende religieuze feesten. En we organiseren regelmatig in een van de buurtkerken in
Amsterdam, laagdrempelige buurtvieringen waar iedereen welkom is.

Algemeen telefoonnummer
	geestelijke verzorging
(020–) 590 54 28

Betekenis van ons logo
De mens figuurtjes in het beeldmerk van Arkin Ouderen symboliseren
samenwerking. Want bij Arkin Ouderen draait alles om samenwerken.
Samenwerking tussen cliënt, behandelaar en naastbetrokkene.
Eigenlijk iedere vorm van samenwerking, in de volle breedte. Dus ook
samenwerking met huisartsen, andere hulpverleners en instanties.
Samenwerking ten dienste van de cliënt die een betekenisvol leven verdient.

Arkin Ouderen heeft algemene leveringsvoorwaarden
en een klachtenregeling.
Meer informatie vindt u op www.arkinouderen.nl

Onderdeel van Arkin

