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Voorwoord 

Eind jaren 1990 werd mij duidelijk dat God iets van mij wilde. Rooms-Katholiek als ik toen 

was moest dat waarschijnlijk in het priesterambt zijn 

Ik was toen in opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit 

ging mij toen al steeds meer moeite kosten, omdat ik met mijn hoofd bij andere dingen was. 

Ik heb toen contact gezocht met een bevriende priester van onze familie – Frans Horsthuis – 

die zelf leefde op de manier zoals Jezus Zijn leerlingen er opuitgestuurd had, zonder eigen 

huis en zonder bezittingen.1 Samen met hem heb ik mijn roeping onderzocht op een retraite 

van een week in een trappisten klooster: de Achelse Kluis. In dit klooster is mijn grootvader 

tussen 1922 en 1948 pater geweest.2 Hier werd ik gegrepen door het monnikenleven en was 

ik er van overtuigd dat ik monnik moest worden. Frans stuurde mij echter terug en vond dat 

ik nog een tijdje moest wachten en mijn studie moest afmaken. Het traject wat ik daarna 

volgde, voordat ik met dit stageverslag mijn studie Theologie en Geestelijke verzorging ga 

afsluiten, had ik niet kunnen doen zonder een aantal mensen die mij op bijzondere wijze be-

geleid hebben. Daarom wil ik hier een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn vrouw, Ma-

rijn, die vanaf het begin af aan mij heeft gesteund en voor mij en het gezin heeft gezorgd. 

Daarnaast wil ik Can. J.V. Kinneging bedanken, mijn pastoor uit Utrecht die al die jaren niet 

alleen mij, maar ook mijn gezin heeft gevolgd en begeleid op deze weg. Hij en zijn vrouw 

hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in het doorzetten van de studie. Natuurlijk mijn 

ouders en mijn broer, die altijd vertrouwen hebben getoond in de gekozen weg. Voor het 

controlewerk wil ik dhr. A. Faber, medeparochiaan en ‘altaarbroeder’. Ook ds. De Jong als 

mijn stage begeleider en zijn collega pastor P. van der Ven die ook altijd klaar stond. En last 

but not least, Frans Horsthuis. Dankzij hem is het immers duidelijk geworden dat ik deze 

weg wilde gaan. 

 

De druk is mede tot stand gekomen door AGS Architekten & Planners, mijn werkgever. 

AGS, bij name Peter Zandbergen, heeft mij al die jaren de ruimte gegeven om deze studie 

te volgen. 

 

Arnhem, 28 juni 2009, gedachtenis van de H. Irenaeus, bisschop van Lyon, martelaar 

                                                
1
 Frans Horsthuis heeft zijn leven beschreven in: De Koninklijke weg. Dit boek is uitgegeven in 1988, maar niet in de handel 

verkrijgbaar. Het boek is vrij te bestellen via een zusterorde in Amersfoort.  

2
 Het monnikenleven werd door hem op unieke wijze beschreven in: E. Spitskin (pseudoniem voor Ewald Huf), Wij dronken de 

hemel, Het conflict van een monnik, Amsterdam 1949 
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1. Inleiding 

1.1 leerdoelen/ leerwensen 

De universiteit heeft in de stagehandleiding de volgende doelstellingen geformuleerd: 

- de student krijgt inzicht in de inhoudelijke aspecten en de positie van geestelijke ver-

zorging (het beroepsprofiel); 

- de student krijgt inzicht in zijn/haar eigen attitude ten aanzien van het beroepsprofiel; 

- de student doet praktijkervaring op in pastorale en (inter)disciplinaire contacten en 

leert in groepsverband op het persoonlijk proces te reflecteren (supervisie); 

- de student leert ervaringen in pastorale contacten en in teams theoretisch te door-

denken en wordt gestimuleerd om ervaringen en inzichten te integreren; 

- de student leert te reflecteren op de waargenomen praktijk en kan situaties hieruit 

analyseren. 

Zoals in het portfolio reeds omschreven, heb ik een aantal persoonlijke leerdoelen voor mijn 

stage. Puntsgewijze formulering van de persoonlijke leerdoelen zoals vermeld in het portfo-

lio: 

1. leren omgaan met acute situaties; 

2. ontdekken wat het gesprek met patiënten betekent; 

3. leren wat de kerkdiensten betekenen voor patiënten; 

4. leren wat het voorgaan in een ziekenhuisviering met mij doet; 

5. meer ontwikkelen op het gebied van bezielend omgaan met mensen. 

Vanuit de opleiding zijn we echter ook duidelijk bezig geweest met het bekijken van de 

waarde van het ambt. Rondom het ambt heb ik ook mijn persoonlijke leerdoelen, omdat ik 

hoop in de nabije toekomst zelf priester te worden binnen de Oud-Katholieke Kerk. In deze 

stage heb ik dus ook mogen ontdekken dat geestelijke verzorging gecombineerd met het 

parochiepastoraat een goede combinatie is omdat dit je als pastor scherp houdt door de ve-

le verschillende situaties waarin je actief bent. 

1.2 uitwerking 

In de aanpak van de stage zijn we overeengekomen dat ik meedraai met MDO’s (Multi Dis-

ciplinair Overleg), een aantal studiemomenten meemaak (symposia, scholing door geestelij-

ke verzorging, Ethisch overleg), patiënten spreek, meedraai in de kerkdiensten, een enkele 

meditatie schrijf voor de weekbrief en dat de beide geestelijk verzorgers mij er bij zullen be-

trekken wanneer er een ziekenzalving of ziekenzegen plaats vindt.  
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2. Ziekenhuis Rivierenland en pastorale zorg 

2.1 geschiedenis van het ziekenhuis in vogelvlucht 

De Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg Rivierenland ontstond in 1982 na een fu-

sie tussen twee Tielse ziekenhuizen: het Rooms Katholieke Sint Andreas Gasthuis en het 

protestantse Bethesda ziekenhuis en verder het Culemborgse ziekenhuis (welke al eerder 

was ontstaan uit een fusie van het Rooms-Katholieke Sint Barbara Gasthuis en het Protes-

tants Christelijke Beatrix ziekenhuis).  

‘Opvallend is dat vrouwen in deze regio grote invloed hebben op het ontstaan en de door-

voering van een meer verantwoorde gezondheidszorg’
3. Dit is al gaande sinds de negen-

tiende eeuw. In het Bethesda ziekenhuis is het lange tijd statutair vastgelegd geweest – vol-

gens de wens van de oprichters, de dames Spiering – dat alleen vrouwen lid van het bestuur 

konden zijn.  

Ziekenhuizen droegen vroeger vooral de zorg voor minder draagkrachtige zieken en oude-

ren. Daarom werden ze vaak armenhuizen, gasthuizen of Godshuizen genoemd. Ze hadden 

dan ook meer een opvangende functie dan een behandelende functie. Deze opvang werd 

door de minimale sociale bijstand niet door de overheid geregeld. Particuliere instanties za-

gen het als plicht om die opvang te regelen, maar ook de gastvrijheid speelde een belangrij-

ke rol. 

De tijden veranderde en ziekenzorg werd steeds gespecialiseerder en een huis dat eigenlijk 

alleen ingesteld was op verpleging moest meer en meer plaats maken voor diagnostische 

behandelcentra. Dure apparatuur moest worden aangeschaft en er moeste geschikte ruim-

ten komen voor diagnostiek en behandeling. Ziekenhuizen die minder dan 150 bedden had-

den konden dit soort investeringen eigenlijk niet doen. Het werd dus tijd om de krachten te 

bundelen. Eerst doen de Culemborgse ziekenhuizen dit en later volgt Tiel. 

2.2 doelstellingen en identiteit 

Ziekenhuis Rivierenland (ZRT) is een streekziekenhuis met 265 bedden4 en 2 poliklinieken, 

waaronder de Barbarapolikliniek te Culemborg. Het ontstaan uit Protestantse en Rooms-

Katholieke ziekenhuizen zorgt voor de naam Interconfessionele Stichting. 

De Stichting exploiteert een ziekenhuis in Tiel (met een polikliniek) en een polikliniek in Cu-

lemborg. 

                                                
3
 G.R. van der Zalm (Red.), Eenheid uit verscheidenheid, tien jaar ziekenhuis Rivierenland, Interconfessionele Stichting Ge-

zondheidszorg Rivierenland 1992, pp. 12 

4
 Bron: Jaardocument 2008, ziekenhuis rivierenland. 
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Ziekenhuis Rivierenland richt zich primair op het verlenen van medisch specialistische zorg 

aan de inwoners van de Midden-Betuwe. In toenemende mate wenden patiënten uit andere 

delen van het land zich tot het ziekenhuis. Inwoners van gemeenten net boven de Rijn (ge-

meenten Rhenen, Amerongen, Leersum) verkiezen in toenemende mate de reisafstand naar 

Tiel boven die naar elders. De gemeenten Zaltbommel en (een deel van) Maasdriel oriënte-

ren zich van oudsher primair op de zorgaanbieders in ’s Hertogenbosch. De inwoners van 

de gemeente Druten zijn meer gericht op Nijmegen. (bron: Jaardocument 2008) 

Haar doelstellingen kent drie pijlers te weten: 

1. Bieden van veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid bij het behandelen van patiënten;  

2. Behoud en ontwikkeling voor eigen regio van een breed pakket aan ziekenhuiszorg 

en beschikbaarheid 7x24 uurs opvang van spoedgevallen; 

3. Gerichtheid op proactief inspelen op een sterk veranderende omgeving. 

2.2.1 veiligheid 

Omdat ziekenhuizen bekend staan als onveilige plaats voor patiënten en medewerkers, 

heeft ZRT als streven tot de veiligste ziekenhuis in Nederland te behoren. Om dit te bereiken 

willen, wanneer er incidenten met patiënten gemeld worden, dit zoveel mogelijk op de afde-

ling zelf melden, analyseren en zo mogelijk actie ondernemen. Dit komt o.a. naar voren door 

een serieuze commissie in te stellen naar aanleiding van incidenten zoals bijv. Sexueel on-

gewenste benadering.
5 Het is iets wat steeds in ontwikkeling blijft. 

2.2.2 kwaliteit 

het streven voor 2008 was accreditatie bij de NIAZ. Het Nederlands Instituut voor Accredita-

tie van Ziekenhuizen toetst of zorginstellingen hun organisatie zó hebben ingericht, dat ze 

op reproduceerbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg voortbrengen. Door 

middel van accreditatie stimuleert het NIAZ instellingen om de kwaliteit van de organisatie 

van de zorg te borgen en te blijven verbeteren. Zorginstellingen kunnen zich met een NIAZ-

accreditatiebewijs in- en extern verantwoorden. Een NIAZ-accreditatie geldt voor vier jaar 

(Bron: www.niaz.nl). Dit zou het sluitstuk moeten zijn van een kwaliteitsprogramma dat in de 

hele organisatie is doorlopen. Voor een patiënt betekent dit dat hij kan rekenen op zorg vol-

gens professionele standaarden. Ze wil dus hoge kwaliteit op een constant niveau bereiken. 

                                                
5
 Zie ook portfolio 6.1 
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2.2.3 gastvrijheid 

De waardering van de zorg wordt door de patiënt in grote mate bepaald door het ontvangst, 

de bejegening en de persoonlijke aandacht. Dit wordt al bevorderd door betere informatie 

voor patiënten en medewerkers (zoals de nieuwe entree, het wachtkamer informatiesysteem 

en de betere telefonische bereikbaarheid) en het nauwlettend in de gaten houden van de 

bejegening. Op het gebied van de bejegening is ook pastorale zorg betrokken.6 

2.3 organisatie 

 

Pastorale zorg is ondergebracht bij Medische Ondersteuning & Kwaliteit (zie organogram). 

Ze is geclusterd met de medische psychologie, maatschappelijk werk en consultatief psy-

chiatrische zorg. Binnen het cluster wordt driemaal per jaar vergaderd over zaken van ge-

zamenlijk belang, op werkinhoudelijk gebied en organisatorisch gebied. 

                                                
6
 Portfolio 7.2 
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De afdeling pastorale zorg wordt vertegenwoordigd door een geestelijk verzorger met een 

protestantse ambtelijke zending en één met een Rooms-Katholieke ambtelijke zending. 

Hiermee worden voor dit ziekenhuis de twee grootste geloofsrichtingen vertegenwoordigd 

en de oriëntering op christelijke zielzorg. De pastores stellen zich open op waardoor ze – 

ongeacht de levensbeschouwelijke overtuiging van een patiënt – iedereen terzijde kunnen 

staan die daar behoefte aan heeft. Naast de pastorale zorg die door het ziekenhuis wordt 

geboden, wordt de ruimte voor de patiënt gelaten om de eigen levensbeschouwelijke oriën-

tatie te volgen, zodat pastoraal bezoek uit verschillende geloofsgemeenschappen altijd mo-

gelijk is. 

Anders dan de overige disciplines binnen Medische Ondersteuning & Kwaliteit, kan de 

dienst pastorale zorg zich vrij door het ziekenhuis bewegen. Pastorale zorg hoeft niet aan-

gevraagd te worden door de medisch specialist.  
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2.4 positionering van pastorale zorg 

“Geestelijk verzorgers in algemene ziekenhuizen richten zich niet primair op psychiatrische 

of psychosociale problemen: hun aandacht gaat uit naar het levensbeschouwelijke, spiritue-

le, religieuze of ‘geestelijk’ leven van de patiënt, tegen de achtergrond van diens somatisch 

lijden en de daardoor veroorzaakte onzekerheid.”7 

Ondanks het feit dat de instelling heeft gekozen voor christelijke ambtelijke invulling van 

geestelijke verzorging, wil geestelijke verzorging niet alleen maar de christenen bedienen. 

Het contact is niet voorbehouden aan de christelijke levensovertuiging. Het streven is dus in 

een sterk geseculariseerde omgeving elk mens die behoefte heeft aan zingeving die hierin 

te begeleiden. Dit kan dus ook zingeving zijn die niet religieus is. “Het eigen karakter van 

geestelijke verzorging is daarbij de mogelijkheid terug te grijpen op de eigen levensbe-

schouwelijke oriëntatie van patiënten en deze in het begeleidingsproces nader te verkennen 

en te verdiepen.” 
8 

Het ziekenhuis houdt zich hiermee aan de omschrijving van geestelijke verzorging, zoals 

gesteld door de beroepsvereniging: “De professionele en ambtshalve begeleiding van en 

hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en 

levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelij-

ke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.” 9 

2.5 functioneren binnen ziekenhuis rivierenland 

2.5.1 met patiënten en hun naasten 

geestelijke verzorging wil, los van de levensbeschouwelijke overtuiging, patiënten en hun 

naasten begeleiden. Hiermee plaatst de pastorale zorg zich op de lijn van spiritualiteit – per-

soon op de identiteitsdriehoek van Hanrath. Patiënten komen in aanraking met allerlei bij-

zondere – en vaak onprettige – ervaringen. Met het hiervoor genoemde wil geestelijke ver-

zorging samen met deze mensen zoeken naar de bronnen waaruit zij kunnen putten om met 

die ervaringen, en wat er nog gaat komen, om te gaan. 

Als een patiënt komt te overlijden, waarmee de dienst contact heeft gehad, wordt er een 

brief geschreven aan de nabestaanden. Hierin komen dingen naar voren over hoe de pastor 

                                                
7
 D. Van der Loo, De geestelijk verzorger in het algemeen ziekenhuis, Trimbos-instituut, Utrecht 1998, p. 1 

8
 Kwaliteitsdocument Pastorale zorg/ Geestelijke Verzorging gebaseerd op de indeling van de vragenlijst van de Niaz nulme-

ting, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, afd. pastorale zorg, mei 2008. 

9
 Beroepsstandaard voor de Geestelijk Verzorger in Zorginstellingen, VGVZ-Cahiers 2, Amersfoort 2002 
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de patiënt ervaren heeft, in de hoop dat dit bemoedigend werkt en ook om de familie te laten 

weten dat er behalve het medische ook aandacht is geweest voor de persoon. 

2.5.2 met de instelling als geheel 

Binnen de instelling wil geestelijke verzorging actief meewerken aan de kwaliteit van de zorg 

binnen de instelling. Hiervoor neemt zij plaats in allerlei commissies zoals de ethische com-

missie en de commissie rondom bejegening in het ziekenhuis.10 Hiervoor onderhoudt zij 

contact met diverse collegae op dit gebied. Ook met maatschappelijk werk onderhoudt zij 

contacten, ook als het gaat om patiënten waarbij zowel pastorale zorg als maatschappelijk 

werk komt. Ook overleg hoe om te gaan met bepaalde situaties hoort hierbij. 

Zij maakt tevens deel uit van het grote intercollegiale netwerk, waardoor zij veel horen over 

wat er speelt bij zowel patiënten als personeel. Het hier genoemde geeft in grote lijnen al 

aan dat pastorale zorg geïntegreerd is in de instelling. In het volgende punt ga ik nog wat in 

op hoe dat vorm krijgt. 

2.5.3 hoe maakt GV zich bekend in de instelling 

Elke twee weken wordt er een weekbrief verspreid op de afdelingen waarin de dienst gees-

telijke verzorging zich kort voorstelt, wat praktische zaken beschrijft, de komende kerkdien-

sten aankondigt, aandacht vestigt op het stiltecentrum en de Islamitische gebedsruimte. Ook 

wordt er een meditatie meegegeven op de achterkant die elke keer door één van de pasto-

res of de stagiair(e) wordt verzorgd.11 

In het stiltecentrum12 is de mogelijkheid te bidden, te lezen (uit de Bijbel, Koran of andere 

geestelijke literatuur/ lectuur), een kaarsje aan te steken, gedachten op te schrijven in het 

intentieboek of gewoon om even op adem te komen in de stilte en het vriendelijke licht. 

In het MDO (Multi disciplinair overleg)13 neemt geestelijke verzorging op de meeste afdelin-

gen plaats. Hier zorgt zij binnen het team van medici voor de aandacht voor de persoon 

waarover gepraat wordt. Op één afdeling heeft geestelijke verzorging ook het initiatief ge-

nomen het MDO nieuw leven in te blazen door te zorgen dat de structuur beter werd opge-

zet. Hierdoor laat geestelijke verzorging zien interesse te hebben voor de kwaliteit van pro-

cessen binnen de instelling. 

                                                
10

 portfolio 4, 6, 7.2 

11
 Portfolio 13 

12
 De foto op de achterzijde van het verslag is van het stiltecentrum in dit ziekenhuis 

13
 Portfolio 4 
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In het intercollegiaal contact komt geestelijke verzorging aan sommige patiëntencontacten.14 

Door de bekendheid van geestelijke verzorging onder de verpleegkundigen, therapeuten en 

artsen weten zij geestelijke verzorging in te schakelen waar zij denken waar dat nodig is. 

Commissies zijn ook van belang voor geestelijke verzorging. Niet alleen de ethische com-

missie of die rondom bejegening etc. maar ook een kerstcommissie laat zien dat geestelijke 

verzorging breed georiënteerd is in de instelling. 

2.6 contact met andere interne disciplines 

Hoewel de meeste disciplines goed weten wat we doen, is er soms wel wat verwarring. 

Laatst werden we door een van de verpleegkundigen gevraagd bij iemand te komen, want 

dat was wel wat voor maatschappelijk werk. Toen ze begreep dat wij een kantoortje verder-

op in de gang bewonen, draaide ze naar ons alsof we dat wel intern met hun konden be-

spreken. Maatschappelijk werk is echter alleen op aanvraag (dus doorverwijzing) beschik-

baar terwijl geestelijke verzorging ook op eigen initiatief werkt en we zijn ook niet één en de-

zelfde afdeling. In het algemeen is echter wel bekend wat geestelijke verzorging is en wan-

neer dit nodig kan zijn. Ook collegae die ergens mee zitten weten geestelijke verzorging te 

vinden. De dienst probeert wel actief betrokken te zijn met andere disciplines. Een voorbeeld 

hiervan is het nieuw leven inblazen van een MDO door pastor van der Ven. 

2.7 contacten buiten het ziekenhuis 

De pastores onderhouden op verschillende niveaus contacten buiten het ziekenhuis. Hierbij 

gaat het om interkerkelijke contacten en onderzoekscontacten. De interkerkelijke contacten 

zijn in de vorm van vergaderingen van het ‘pastoresconvent’ in Tiel.15 Hier komen de pasto-

res en predikanten van verschillende kerken en instellingen bij elkaar om ontwikkelingen op 

pastoraal en kerkelijk vlak te bespreken. Deze contacten zorgen er ook voor dat wanneer er 

diensten nodig zijn die niet kunnen worden geleverd door de pastores van het ziekenhuis, dit 

door overige pastores kan worden opgevangen. Hierbij valt te denken aan het leveren van 

pastoraat aan patiënten wanneer bijvoorbeeld één van de ziekenhuispastors of beide niet 

aanwezig zijn. Ze kunnen dan de gaten in de liturgische vieringen vullen of bijvoorbeeld de 

bereikbaarheidsdienst waarnemen. Ook is het zo makkelijker voor geestelijke verzorging om 

te overleggen met de gemeente of parochie waartoe een patiënt behoort. 

                                                
14

 Zie ook portfolio 2.5 

15
 Portfolio 8.1 
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Verder onderhoudt geestelijke verzorging contacten met koren voor de kerkdiensten. Zo zijn 

er voldoende vrijwilligers voor de haal- en brengdienst en zijn de vieringen aangekleed met 

muziek. 

2.8 conclusie 

Geestelijke verzorging in het ziekenhuis moet vanzelfsprekend aanwezig zijn in het zieken-

huis. Om dit te bereiken is het belangrijk om een goed netwerk om je heen op te bouwen. 

Interesse tonen in zowel zakelijke aspecten van de instelling, als de persoonlijke aspecten 

bij collegae is hier een goede methode voor. Daardoor ben je niet alleen op papier bekend, 

maar weten collegae je naam en kennen je gezicht. De beste reclame is nog altijd mond tot 

mond reclame. Het is belangrijk goed thuis te zijn in de verschillende commissies die in het 

ziekenhuis beschikbaar zijn en de verschillende doelen van het ziekenhuis. Op die manier 

weet je waar je moet zijn.  

Om te zorgen voor een goede bezetting in het ziekenhuis van geestelijke verzorging en het 

doordraaien van de kerkdiensten is het goed om contacten te onderhouden met de verschil-

lende levensbeschouwelijke organisaties in de omgeving. Zij kunnen inspringen bij hiaten in 

de bereikbaarheid en kerkdiensten. Hier hoort ook het contact bij met koren. Die contacten 

leveren vaak niet alleen muzikale begeleiding in de kerkdiensten op, maar ook vrijwilligers 

voor de haal- en brengdiensten.  

Don Corleone (The Godfather) zei: “Keep your friends close, but keep your enemies closer.” 

Mensen die je goed gezind zijn, zijn altijd erg prettig. De problemen komen pas wanneer er 

mensen of afdelingen zijn die het nut niet inzien van geestelijke verzorging. Hier moet je 

alert op zijn en zodra je merkt dat er twijfels zijn over de invulling van geestelijke verzorging, 

moet je de twijfelaars uitnodigen om ze te spreken over het belang. geestelijke verzorging is 

immers één van de weinige disciplines die vrij is om er voor de mens te zijn en niet voor het 

object patiënt. Op het symposium van de VGVZ
16 adviseerde de dagvoorzitter Bert Wieg-

man alle geestelijk verzorgers om te kijken of geestelijke verzorging vertegenwoordigd was 

in het calamiteitenplan van het ziekenhuis. Hij acht de aandacht voor de persoon van zeer 

hoog belang in dat soort plannen.  

Geestelijke verzorging is eigenlijk het menselijke gezicht van het ziekenhuis en ook het ge-

weten. Zonder geestelijke verzorging verandert een ziekenhuis in een machine waar het ob-

ject patiënt onderzocht wordt en behandeld. De mens achter de patiënt wordt dan niet meer 

gekend. 
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3. Geestelijke verzorging: een handelingspraktijk 

3.1 Leerproces in relatie tot de identiteitsdriehoek van Hanrath 

Als iemand die uit de zakelijke dienstverlening komt 

maak je een hele cultuurshock mee wanneer je be-

gint met geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Op 

een architectenbureau ben je alleen aan het werk 

wanneer je een pen, potlood, muis of een technisch 

handboek vasthoudt. Wanneer je met een collega 

staat te praten over dingen die hem bezighouden, 

dan is dat geen werk, maar ‘lanterfanten’. Het eerste 

leerproces is dus dat ‘lanterfanten’ ook werk kan zijn 

en dat een pen, potlood, muis of een theologisch 

handboek je van je werk houden. Het was voor mij 

dus erg wennen, omdat het, wanneer ik met patiënten aan het praten was, niet echt tot mij 

leek door te dringen dat dit nu werk was. Voordat dit begon te wennen moest ik een aantal 

dingen ervaren. Het was een ontdekkingstocht van een abstract beeld van geestelijke ver-

zorging naar iets levends. Een aanpassing van een technische denkwijze over werk naar 

een sociaal begrip van werk. 

Mijn eerste gesprekken werden gedreven door de gedachte dat je niet bij iemand kon zitten 

zonder uiteindelijk iets gedaan te hebben. Dijkstra noemt het: ‘krampachtig bezig zijn om de 

problemen van de ‘gesprekspartner’ tot een oplossing te brengen.’ 
17 Studenten ‘moeten le-

ren dat dat niet het eerste doel is van de ‘geestelijk verzorger’.’18 

Bij mijn ervaringen rondom de ziekenzalving en de ziekenzegen was wel duidelijk dat je iets 

had aangeboden (driehoek conditie). Er was een probleem, dat een vraag opriep die je met 

jouw aanbod kon oplossen. Hier wordt zichtbaar hoe de verschillende vormen (ziekenzalving 

door priester, ziekenzegen door dominee) zich bij de levensbeschouwelijke traditie aanslui-

ten. Er is hier ook een doel: het aan een patiënt aanbieden van een ritueel dat rust brengt in 

een situatie waar de vanzelfsprekendheid van het leven ter discussie staat. Hier rollen alle 

onderdelen van de identiteitsdriehoek doorheen. 

Ik voelde dus de behoefte bij mensen waar ik op gesprek kwam iets aan te bieden, maar 

wist uiteindelijk dan niet of ik dat wilde of dat zijzelf dat wilden. Van hieruit ontstond eigenlijk 
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de vraag hoe de hoedanigheid waarin je kwam invloed had op de rol die je had en de condi-

tie waarin je kwam. De bekwaamheid die ik had op academisch, ambtelijk en spiritueel ge-

bied speelde hierin een rol. Gesprekstechnieken werden gehanteerd om te zoeken wat hun 

verhaal zou verbinden met het verhaal van God. Vanuit mijn levensbeschouwelijke binding 

met het christendom bestond de idee dat ik tenminste iets uit de Bijbel moest lezen of  een 

bepaalde handeling moest verrichten.  

Uit persoonlijke overwegingen draag ik een kruisje op mijn kleren. Samen met mijn gevoel 

iets te moeten doen leidde dit – vaak onbedoeld – tot gesprekken over het geloof, waardoor 

de eigen levensbeschouwing van de patiënt niet voldoende aan bod kwam. In mijn worste-

ling iets te moeten betekenen voor de patiënt werd door de patiënt wellicht het kruisje opge-

vat als een ambtelijk symbool waarmee ik de patiënt naar een christelijk gebruik wilde over-

halen. Ds. D. de Jong noemde het een ‘toonbank waarin ik – zonder dwang – een aanbod 

probeerde te tonen van mogelijkheden voor zingeving’
19. Daarna heb ik een tijd lang het 

kruisje niet gedragen. Dit had een weerslag op mijn persoon, omdat ik het gevoel had te 

moeten verbergen wie ik was. Toch gaf het wel de mogelijkheid op een nieuwe manier te 

beginnen. Mijn uiterlijk kon bij de mensen die ik bezocht geen vooronderstellingen meer op-

roepen in welke kwaliteit ik bij hen zat. Zo kon ik mij erop concentreren waarom ik bij een 

patiënt kwam. In die periode ben ik ook weer een dagje met ds. D. de Jong meegelopen, om 

nog eens te ervaren wat hij doet in een gesprek. Hier ontdekte ik al dat ik eigen ideeën had 

bij wat er in een gesprek naar voren zou kunnen komen. Dit gaf mij de moed om eens een 

dag heel intensief contact te hebben met patiënten.
20  

Bij het gesprek met meneer van B21 viel het kwartje. Ik hoef geen doel te hebben: ik zit hier 

voor de patiënt, luister naar wat deze te vertellen heeft en ik zie wel wat hijzelf aandraagt 

aan dingen waar hij behoefte aan heeft. Heel letterlijk vragen wat ik voor de patiënt kon be-

tekenen deed de patiënt glimlachen en zeggen dat ik nog weleens langs mocht komen.22 De 

hoedanigheid was dus mijn persoon die aandachtig luistert naar de patiënt en die zijn be-

kwaamheid inzet om te horen wat deze zegt en zo zijn verhaal te verbinden met zijn eigen 

leven. De verbinding zoeken van zijn verhaal met dat van God was geen noodzakelijkheid 

meer. Ik heb daardoor geleerd om het verhaal voor mijzelf te verbinden met het verhaal van 

God. Daardoor kan ik op een persoonlijk niveau dingen die ik tegenkom in het werk terug-

koppelen naar mijn eigen traditie en daar bronnen vinden die mijzelf helpen op een open 
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manier er te zijn voor de patiënt. Ik hoef de patiënt niet te belasten met christelijke interpre-

taties, maar mijn vertrouwdheid met de levensbeschouwelijke traditie kan wel tot steun van 

de patiënt dienen. 

Ambtelijkheid kon ik vinden in het mede voorgaan in de liturgie op zondag23, waar ik o.a. heb 

gelezen, gebeden en overwegingen uitgesproken, maar ook in het voorgaan in gebed met 

iemand die daar om vroeg.24 Ik had vertrouwen in mijn kunnen, doordat de ambtsopleiding 

mij daarvoor voldoende handvatten biedt. Het voorgaan was voor mij in deze setting dan wel 

nieuw, maar zeker niet de eerste keer. Al vaker ben ik voorgegaan in vespers en mede 

voorgegaan in andere diensten. 

3.2 Visie op geestelijke verzorging 

Als ik vroeger dacht aan geestelijke verzorging, dan kreeg ik het beeld van een bepaalde 

discipline binnen de psychologie. Dit gevoel werd tijdens de master min of meer ook beves-

tigd, doordat een groot deel van de cursussen rondom counseling etc. grotendeels over de 

psychologische kant van de materie gingen. Er werden in die cursussen handvatten gege-

ven om middels gesprekstechnieken terecht te komen bij zingeving. Vooral godsdienstpsy-

chologie legt volgens prof. M. van Uden te zeer de nadruk op het zin geven.25 Hij buigt dit 

liever om naar het zin vinden. Zin was er al, zegt hij, soms moet je er echter op gewezen 

worden. Als de zin er al was, betekent dat ook dat die terug gevonden kan worden als men 

de zin kwijt raakt. Zinvinding wijst dan op de zoektocht naar datgene wat we onderweg zijn 

kwijtgeraakt. In die zin past het beeld van de pastor wel goed bij dit werk. Pastor betekent 

herder, maar in deze tijd hebben leeft dat beeld voor veel mensen niet meer zo. Door de 

christelijke context die deze term steeds gehad heeft hebben mensen alleen nog maar het 

beeld van de christelijke pastor voor ogen. Maar als we kijken naar de term zelf, die herder 

betekent, dan zien we toch dat deze term niet voorbehouden is aan een selectie van de 

‘schaapjes’. De herder wil er voor zorgen dat ze allemaal goed terecht komen en kunnen 

grazen op de weide. Mijn beeld bij geestelijke verzorging is dus veel meer een beeld van 

pastoraat. Mijn eigen achtergrond is christelijk, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik niet 

met niet-christenen praat. Geestelijke verzorging is een nietszeggende term die een psycho-

logische lading lijkt te hebben. Je zou misschien beter kunnen spreken van zinvindingsbege-

leiding, maar dat bekt niet goed. Wel geeft het aan wat we doen. Ik voel mij dus het beste 
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thuis bij de term pastorale zorg. Deze heeft de inhoud van de begeleiding en het warme van 

zorg.  

 

In een ziekenhuis begint de pastorale zorg bij een signalering. Die kan van de pastor komen, 

die ziet dat een patiënt langer aanwezig is, of van de patiënt, die vraagt naar de pastor, of 

van een arts of verpleegkundige, die de pastor inschakelt. De basis is dus dat de ene mens 

die de andere opmerkt. Vanuit deze signalering komt de kennismaking. Deze vindt plaats 

vanuit vrijblijvendheid. De patiënt geeft na de kennismaking aan of deze hier behoefte aan 

heeft. De pastor stelt zich dus present en de patiënt mag van die presentie gebruik maken; 

hij mag er ook op rekenen. Als pastor heb je maar één doel: er zijn voor de patiënt. Andere 

doelen werken in het nadeel van jezelf en van de ander, hoe nobel en effectief ze ook lijken 

te zijn.
26 Als christen laat ik mijn werk in de handen van de Heilige Geest, die mij stuurt daar 

waar ik nodig ben. De Heilige Geest weet de doelen van het gesprek en ik kan alleen maar 

zorgen dat ik tot in de toppen van mijn vingers beschikbaar ben. De pastor heeft aandacht 

voor datgene wat de patiënt bezig houdt. In Jezus Christus zie ik dan ook het ultieme voor-

beeld. Ogenschijnlijk belangeloos zette Hij zich in voor de ander. Ogenschijnlijk belangeloos 

zeg ik, want Hij had het heil van de mensen voor ogen en de wil van de Vader. Dit begon bij 

het aanwezig zijn en dat is dus het vertrekpunt. 

Alleen aanwezig zijn is echter niet voldoende. De patiënt namelijk vertelt een verhaal. Dit 

verhaal is de compositie van datgene wat hem bezig houdt, en soms ligt dat diep verborgen 

in delen van dat verhaal. Hier komt de begeleiding door de pastor aan de orde. Je helpt de 

patiënt met het voeren van een gesprek met zichzelf (Dijkstra 2007). In dit gesprek vind je 

verbindingen naar het verhaal van God. Of je kunt zeggen: de verbinding naar het verhaal 

van de eigen levensbeschouwing. De eigen levensbeschouwing is weleens zoek, wanneer 

het leven overhoop gehaald wordt door ziekte. Het is dus de kunst van de pastor de verbin-

dingslijnen zichtbaar te maken naar de eigen levensbeschouwing van de patiënt. Doordat de 

pastor goed ingebed is in zijn eigen levensbeschouwelijke achtergrond, heeft deze ook de 

mogelijkheid om de ander hierin te begeleiden. Niet als de vader die wel even zegt hoe de 

ander zijn levensbeschouwing moet leven, maar als een toevallige vriend die een stukje 

meeloopt op de weg van de ander en meekijkt op de wandelkaart van de ander en mis-

schien een andere route ontdekt. Die route hoeft niet per se korter te zijn, maar laat mis-

schien juist via een omweg de mooiere plekjes zien. 
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De pastor is dus iemand die volledig aanwezig is en zo aandacht geeft aan de ander. De 

ander weet dat hij gehoord wordt en dat het ook de dingen zijn die hemzelf bezig houden en 

niet de dingen die het behandelend team bezig houden.27 De pastor leeft zich in de ander in 

en kan meevoelen met de ander. Hij heeft de mogelijkheid het verhaal aan te horen en de 

juiste bronnen aan te boren, waardoor de zieke zich gesteund weet in het ziekteproces. 

3.3 Relatie tussen contingentie/ crisis en zingeving 

Contingentie heb ik tijdens mijn stage ervaren als iets dat bij iedere patiënt aanwezig is. Elke 

patiënt is op welke manier dan ook bezig met het feit dat de huidige toestand niet de norma-

le toestand is. Pijn in het hier en nu ontneemt elk uitzicht naar het verleden of de toekomst 

zonder die pijn. Mensen hebben verschillende manieren om hiermee om te gaan. Ik ben dit 

tegengekomen in de vorm van ontkenning28, en uitdrukkelijk toegeven, zoals in het geval 

van een mevrouw die haar ‘ziekte’ weet in te zetten als middel tot medelijden en status.29 

Soms ook verwijst de patiënt terug naar een ander moment uit het leven, dat door de huidi-

ge situatie weer naar boven komt. Men heeft dat ervaren als een toestand die erger was dan 

nu, waarin het toch tot een oplossing gekomen is; dit leidt de aandacht af van het hier en nu. 

Mensen helpen met het terugdenken aan momenten waarin het beter was, of met het den-

ken aan een toekomstige verbetering helpt soms de huidige situatie beter te overzien en be-

ter aan te kunnen.30 Het helpt bij het innemen van een metaperspectief (Nieuwenhuis 2002).  

Niet iedereen gaat er dus gelijk mee om. ‘Voor de ene mens weegt een gebeurtenis veel 

zwaarder dan voor de andere. Er zijn mensen die alles lijken te kunnen dragen en anderen 

zijn bij het minste of geringste uit het lood geslagen.’ 31 Bij het omgaan met gebeurtenissen 

zijn een aantal factoren van belang die door Dohrenwend & Dohrenwend zijn onderzocht. Zij 

onderscheiden: 

a. de mate van aanpassing die nodig is 

b. de duur van de gebeurtenis 

c. de wenselijkheid van de gebeurtenis 

d. de voorspelbaarheid van de gebeurtenis 
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e. de beheersbaarheid van de gebeurtenis. 32 

In het aanbieden van pastoraat bij contingentie en crisis noemen Ganzevoort & Visser 

(2007) de zogenaamde ABC-methode, aangevuld met een D. Het gaat hierbij om het Aan-

bieden van contact, Beperken tot de kern, Constructieve actie en Doorwerking stimuleren. 33 

In het ziekenhuis zou je deze methode goed kunnen hanteren. Het aanbod komt dan 

meestal tot stand via signalering door de verpleging (angstaanval bij een patiënt, sterfbed). 

De geestelijk verzorger zal dan direct tot de kern proberen te komen, door af te tasten waar 

in dit specifieke geval vraag naar is (ritueel, gebed, gesprek). Dan zal gekeken worden of de 

gekozen actie direct plaats kan vinden of dat hiervoor een afspraak gemaakt moet worden, 

of ook dat er een specifieke persoon moet komen, een priester bijvoorbeeld i.p.v. een domi-

nee.  

In ziekenhuis Rivierenland eindigt het eigenlijk nooit bij die ‘C’. De ‘D’ volgt ook. Er wordt 

nagegaan of datgene wat gedaan is voor de betrokkenen voldoende geweest is. Soms 

wordt er doorverwezen naar maatschappelijk werk of een psycholoog. Een enkele keer zal 

de geestelijk verzorger zich buiten het ziekenhuis nog inzetten, zoals in het leiden van de 

uitvaart.  

De geestelijk verzorger in het ziekenhuis zal dus nagaan waaraan behoefte is en welke uit-

werking zijn handelen heeft op de patiënt. Het traject eindigt niet altijd in het ziekenhuis. 

3.4 Conclusie 

Als persoon wil ik zoveel mogelijk het voorbeeld van het Evangelie volgen. Als basis hier-

voor zie ik de theorie van de presentie (Baart 1996) en de zorg voor het verhaal (Ganzevoort 

& Visser 2007). Door mij als persoon beschikbaar te stellen voor de ander en mij zoveel 

mogelijk in te leven in de ander, door goed te luisteren naar zijn/haar levensverhaal, kan ik 

een toevallige voorbijganger zijn die een eindje meeloopt. Als ik denk aan een tripolariteit 

van persoon, functie en ambt, moet ik zeggen dat ik deze als een eenheid wil zien. Dit heeft 

allereerst natuurlijk te maken met mijn wens om priester te worden, waarbij ik het priester-

schap behalve als een functie ook als een levensstijl zie. Het is niet mogelijk om je als pries-

ter in de kerk of in een instelling anders te gedragen dan in het leven daarbuiten. Je hele 

leven moet congruent zijn met je functie. De functie is dus die van geestelijk verzorger, of 

zoals ik het liever noem, pastor; deze wordt in de Kerk formeel benoemd en bekrachtigd 

door het ambt. Mijn herkenbaarheid als christen moet voor mensen zo werken dat ze mij als 
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geestelijk verzorger op waarde kunnen schatten. Hierbij maakt het niet uit voor wie ik mij in-

zet, want ieder mens, gelovig of niet, heeft recht op geestelijke verzorging.   



          Universiteit Utrecht ziekenhuis rivierenland 

 pastorale zorg 

Stageverslag   

ing. V.P. Scheijde 20 

4. Tussen Ambt en Geestelijke verzorging  

4.1 Inleiding 

In de beroepsgroep van geestelijk verzorgers, de VGVZ, is een discussie gaande omtrent de 

noodzaak van een ambtelijke binding van geestelijk verzorgers.  

Geestelijke verzorging werd in Nederland van oudsher bediend vanuit de kerken en vanuit 

het humanisme. Heitink vertelt hoe vertegenwoordigers van de verschillende denominaties 

het ziekenhuis overspoelden met bezoekjes aan hun eigen ‘schaapjes’. Directies waren daar 

in toenemende mate ongelukkig mee. Na de tweede wereldoorlog verscheen daarom aarze-

lend de ziekenhuispredikant op het toneel.’ 
34

 Volgens Heitink had dat vak weinig status en 

zag men de ziekenhuispredikant meer als een gemankeerde dominee, die beter tot zijn 

recht kwam in het ziekenbezoek. ‘Dat laatste veranderde in de jaren zestig van de vorige 

eeuw door de opkomst van de Klinische Pastorale Vorming. Door dit professionaliseringstra-

ject werd de predikant pastor en velen voor wie het kerkelijk klimaat te benauwend werd en 

meer professionaliteit nastreefden kozen bewust voor dit beroep.’ 
35

 Eerst waren deze func-

ties verbonden aan de gemeente of parochie binnen welks grenzen het ziekenhuis lag, maar 

op den duur verzelfstandigde het beroep en werd de geestelijk verzorger door het zieken-

huis aangesteld. 

De binding met de eigen levensbeschouwelijke organisatie is gebleven door de (kerkelijke) 

zending.  

De laatste jaren is deze traditionele invulling gefrustreerd geraakt, deels door de secularisa-

tie waardoor steeds minder mensen verbonden zijn met een levensbeschouwelijke traditie 

en deels door de toestroom van andere culturen met hun levensbeschouwingen. Daarbij 

komt dat er steeds meer mensen de opleiding tot geestelijk verzorger volgen zonder dat ze 

de bedoeling hebben zich door een levensbeschouwelijke traditie te laten zenden of daar 

een ambt te willen bekleden. Ook zijn er steeds meer mensen op de opleiding die niet zijn 

aangesloten bij een levensbeschouwelijke stroming.  

Om in te spelen op de zo ontstane situatie is herbezinning op de kerkelijke zending nodig. 

Daarom wil ik hier ingaan op de betekenis van het ambt, zoals we die kennen in de kerk. 

Omdat ik zelf katholiek ben en in de Oud-Katholieke Kerk bezig ben met de ambtsopleiding, 

zal ik dat doen vanuit de Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke traditie, met een enkele ver-
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wijzing naar de vroege kerken. Mijn doel is een aanzet te geven tot herwaardering van het 

woord ‘ambt’, door de waarde er van te laten zien. Het is verder de bedoeling te kijken of het 

woord ‘ambt’ nu nog gebruikt kan worden als een authentieke aanduiding voor de kwaliteiten 

die je als geestelijk verzorger moet hebben. Dit zonder dat ik direct wil  verwijzen naar een 

christelijke traditie.  

4.2 Betekenis van het ambt vanuit een christelijke context 

In de vroegchristelijke kerk is er gekozen voor ambten. Door de eeuwen heen zijn dit steeds 

meer functies geworden waar een grote mate van professionaliteit aan verbonden was. Als 

we het woordenboek openslaan op het woordje ambt, dan staat daar: ‘Openbare betrekking, 

van overheidswege of kerkelijk officie’.36  

Allereerst dus: een betrekking. Dit kan opgevat worden als een binding ergens aan, en als 

iets waaruit je inkomsten haalt. Daarnaast lezen we: openbaar, wat aangeeft dat het toe-

gankelijk is voor iedereen. Dat je een ambt bekleedt betekent in de christelijke traditie dat je 

vrijgemaakt bent van andere arbeid, om zo de gemeente te kunnen dienen. Hier zie je een 

belangrijk onderdeel van het ambt: dienen. Voor een christen is Jezus zelf hét voorbeeld 

waarnaar hij zich moet gedragen. “Welnu, Ik ben onder u als degene die bedient.” (Lc. 22: 

27; WV ’78) Toch is dit niet typisch een christelijke gedachte. Overal in de wereld zien we 

toch dat mensen anderen dienen, maar de overtuiging van waaruit ze dat doen is lang niet 

altijd christelijk. Wij mensen kiezen er heel bewust voor om elkaar tot dienst te zijn. Dienst-

baar zijn aan elkaar is een wezenlijk element van het mens zijn. De één zal die dienstbaar-

heid meer hebben dan de ander en gedurende ons leven ontwikkelen we steeds meer kwali-

teiten voor die haar ondersteunen. Sommigen specialiseren zich daarin, waardoor het 

dienstbaar zijn aan anderen een levenstaak wordt. Vaak gaat daar een lange weg aan voor-

af. 

4.2.2 De weg tot het ambt als vooropleiding tot dienstbaarheid 

In de katholieke traditie word je niet zomaar meteen gewijd tot het ambt van priester. Hier 

gaat een lange weg aan vooraf. Allereerst moet je natuurlijk voldoende theologisch en prak-

tisch geschoold zijn. Maar er is iets wat belangrijker is dan dat alles. Je hebt moeten leren 

dienen. Vroeger begon dit bij katholieken doordat je misdienaar werd. In het Duits wordt ge-

sproken van ‘Ministrant’, gevormd naar het Latijnse ‘ministrator’, dat letterlijk ‘tafelbediende’ 

betekent. Je dient de voorganger in de kerk tijdens de eredienst, maar ook buiten de kerk bij 

het bedienen van de sacramenten (Dit laatste doet de priester tegenwoordig doorgaans al-
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leen). Als misdienaar zorg je ervoor dat de voorganger zich volledig kan toespitsen op zijn 

taak. Na een tijdje functioneren als misdienaar kon het gebeuren dat de pastoor ‘wel wat in 

je zag’. Hij ging dan met de ouders praten en dat leidde er dan vaak toe dat het kind toetrad 

tot het klein seminarie. 

Als die opleiding goed verliep begon het hele traject tot het ambt. De bisschop of een pries-

ter diende dan gedurende die periode de kleine wijdingen toe, te weten die van ostiarius 

(deurwachter of sleutelbewaarder), lector (lezer), exorcista (uitdrijver) en acolythus (volge-

ling). De wijding tot acoliet was dus de laatste vóór de hogere ambten; nu kon men ervan 

uitgaan dat je kon volgen, in de voetsporen treden van de bekleders van de hogere ambten. 

Al deze wijdingen kun je zien als competenties die je bezat. Je kunt dingen goed bewaren 

(geheimen etc.), je hebt geleerd te spreken in het openbaar, je weet moeilijke situaties te 

bezweren en je kunt iemand volgen in het functioneren. Nu is de ambtskandidaat klaar voor 

het hogere ambt. Eerst word je subdiaken, dan diaken, dan priester. Je hebt dus heel wat 

geleerd voordat je begint met het dienen in het ambt. Binnen de Oud-Katholieke Kerk en de 

Rooms-Katholieke Kerk zijn de kleine wijdingen inmiddels afgeschaft, ook de wijding tot 

subdiaken bestaat niet meer. Wel is er lectoren en acolieten, hiervoor krijgt men een be-

noeming. 

Joris Vercammen – de aartsbisschop van Utrecht
37 – zei enkele jaren geleden in een preek 

bij een priesterwijding dat je, wanneer je tot priester gewijd wordt, altijd diaken moet blijven. 

Je moet altijd dienstbaar blijven aan de mensen. 

In de Oud-Katholieke Kerk is het overigens geen vanzelfsprekendheid dat je na het volgen 

van een theologische opleiding – met de specialisatie geestelijke verzorging of een andere 

pastorale specialisatie – als ambtskandidaat wordt geaccepteerd. De Kerk wil dat de kandi-

daat voldoende kwaliteiten bezit om de mens te kunnen dienen. Aan het einde van de oplei-

ding doe je een kerkelijk examen en de ambtscommissie weegt je geschiktheid af. ‘De bis-

schop aanvaardt hen als kandidaten, die hij echter niet kan wijden zonder de uitdrukkelijke 

instemming van de gemeente.’ 
38 Als je dan uiteindelijk gewijd wordt is dat ook niet alleen 

omdat je de kwaliteiten bezit om een diaken of priester te zijn, maar vooral ook omdat de 

kerk ziet dat er een plek beschikbaar is om het ambt te kunnen vervullen. Dat ambt kan 

vorm krijgen binnen de kerk of in de maatschappij. Voorbeelden van invullingen wat meer 
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buiten de kerk zijn bijvoorbeeld het Citypastoraat in Rotterdam, het luchthaven pastoraat op 

Schiphol; in het algemeen: het pastoraat in instellingen. De kwaliteiten die je in de ambtsop-

leiding hebt ontwikkeld, krijgen gestalte in een vorm, passend bij de beschikbare functie. 

Het bovenstaande geeft aan dat het ambt niet zomaar een baan is waarvoor je kiest, maar 

een roeping. In de christelijke context wordt ook vaak gezegd dat het de Kerk is die mensen 

roept. Hier moet men niet denken aan de kerk als instituut; wanneer je geroepen wordt door 

de Kerk wordt de Kerk als de belichaming van Christus bedoeld. Het is dus Christus zelf die 

de mensen roept. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je, voordat je een ambt bekleedt, eerst 

volledig de keuze hebt overwogen en dat je de traditie waarin je staat goed doorleeft. Je 

bent in staat de mensen te dienen, je bent gekwalificeerd pastoraat te bedrijven, je weet wat 

je te doen staat in de bediening van de sacramenten, je bent in staat voor te gaan in ere-

diensten in allerlei situaties. Kortom, de weg tot het ambt is niet alleen een proeve van be-

kwaamheid, maar vooral ook een beproeving in dienstbaarheid, bereidheid en gezindheid 

daartoe. Het ambt is niet zomaar een functie die je bekleedt, maar jij draagt het ambt en het 

ambt draagt jou. Het is jouw legitimatie in de kerk om datgene te doen waarvoor je bent vrij-

gesteld. Het is in de christelijke traditie het tegenwoordig stellen van Jezus Christus. En dat 

in gemeenschap met alle christenen. 

4.3 Ambt als legitimering voor geestelijke verzorging 

In Nederland is de geestelijke verzorging territoriaal georganiseerd.39 Door de ontzuiling is 

de categoriale benadering volgens Hanrath in veel gevallen tot verleden tijd geworden. Wel 

zie je bij bijvoorbeeld moslims of hindoes een categoriale aanpak. Je ziet onder de christe-

nen in Nederland dat steeds minder mensen zich verbinden aan een kerk. Toch kun je die 

ontzuiling en secularisatie niet gelijk stellen aan het minder religieus worden van de samen-

leving. Mensen worden steeds minder kerkelijk, maar niet minder religieus. 

Veel mensen binnen de kerk hebben weleens een geloofscrisis meegemaakt waardoor ze 

uiteindelijk bewuster zijn gaan geloven. Hierbij zie je dan een aantal bewegingen. Men is 

zich heel bewust van zijn/haar geloof en kan daardoor heel bewust kiezen voor een bepaal-

de geloofstraditie, of men kan het niet meer vinden in de kerk en gaat ‘zwerven’, of men be-

leeft zijn geloof helemaal zelfstandig. En er zijn natuurlijk mensen die helemaal niet geloven. 

Een geestelijk verzorger die zijn/haar traditie heeft doorleefd is in staat vanuit die traditie 

bronnen aan te boren voor het werk. Hanrath zegt dan ook dat je een denominatieve traditie 
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niet als additioneel moet zien maar als fundamenteel. ‘Zij gaan historisch en ideologisch ge-

zien aan het domein van de geestelijke verzorging vooraf.’40 

Heitink beschrijft hoe pastorale zorg haar wortels vindt in de Griekse en Joodse geschiede-

nis. In zijn werkhypothese komen verschillende competenties naar voren die net zo goed 

van belang zijn voor geestelijke verzorging.  

Hij verstaat onder pastorale zorg ‘de zorg en aandacht, die 

- zich richt op ‘heel de mens’, onder het aspect van diens geestelijk functioneren, 

- oog heeft voor contingente situaties en omstandigheden, 

- plaats heeft via ontmoeting, gesprek en ritueel, individueel of in groepen, 

- de vorm aanneemt van onderling pastoraat of professionele begeleiding, 

- opkomt uit de christelijke traditie met haar joodse wortels, 

- zich verbonden weet met de christelijke geloofsgemeenschap, 

- tot gevolg heeft dat mensen iets ervaren van heling, ondersteuning, leiding en ver-

zoening in hun leven, 

- een relatie onderhoudt met andere vormen van zorg en begeleiding binnen de con-

text van de moderne samenleving.’ 
41 

De exclusief christelijke claims vormen maar een klein deel van de werkhypothese. Ze zijn 

ook makkelijk in te vullen vanuit een andere – niet christelijke – levensovertuiging.  

Als we de punten van Heitink lezen, zien we dat in zijn visie pastorale zorg zich voornamelijk 

richt op het dienstbaar zijn aan de mensen. Dit is niet iets wat we op onszelf kunnen. We 

hebben elkaar hiervoor nodig. In christelijke context heeft de Kerkvader Tertullianus (ca. 

150-225) het verwoord als: ‘Unus christianus, nullus christianus’, dat wil zeggen: ‘één chris-

ten is geen christen’. 
42  

Nieuwenhuis benoemt de mens als transcenderend wezen en gemeenschapsdier. Het is 

voor mensen noodzakelijk om gezien te worden. ‘Dat wil zeggen: de eigen beleving beves-

tigd te krijgen door een ander, zichzelf met lot, leven en lieven weerspiegeld te zien in de 

ogen van een ander’. 43 Mensen kunnen wel alleen zijn, maar niet zonder de ander. Die an-

der is dus nodig om vanuit een ander perspectief je leven te beschouwen. Mensen voelen 

de noodzaak om het leven te beschouwen om zo zicht te krijgen op de inhoud daarvan en 

het leven in een groter verband te zien. Met name wanneer het leven onder druk komt te 

staan ontkomt de mens er niet aan vragen te stellen naar de betekenis van het leven (het 
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innemen van een metaperspectief). Daarom zijn er door de geschiedenis van de mens altijd 

religies geweest die zich daarmee gemeenschappelijk mee bezig hielden. Hier zijn ook altijd 

mensen geweest die ‘bemiddelden tussen de wereld van de goden of God en die van de 

mensen.’ 44Pas later is daar het woord ambt aan toegekend. De functie daarvan hoort echter 

bij de menselijke samenleving (Nieuwenhuis 2002). ‘[e]r is zoiets nodig als dat, wat in onze 

cultuur ambt wordt genoemd. Ik vat het ambt dus op als iets, dat een wezenlijke dienst aan 

mensen verleent, omdat het in hoge mate verbindend betekenisgevend is.’ 45  

Het ambt is dus een noodzaak in onze cultuur, en daarom is daar door de geschiedenis 

steeds meer aandacht aan gegeven. Om het belang er van te benadrukken, werd het ambt 

onderscheiden van andere vormen van werk, o.a. door inwijdingsrituelen, privileges en kle-

ding. Ook mag het duidelijk zijn dat het ambt niet solitair wordt uitgeoefend. Het ambt wordt 

uitgeoefend in samenspraak met de andere ambten, met de gelovigen en de kerken. Nieu-

wenhuis noemt het ambt zelfs onpersoonlijk. Bij ambtelijke handelingen, zoals de bediening 

van sacramenten of het voorgaan in vieringen, treedt de persoon terug om zo de traditie, 

waaruit deze het ambt heeft aangenomen, tegenwoordig te stellen. Dit betekent dus dat jij 

als persoon dit niet doet om jezelf te vertegenwoordigen, maar iets wat groter is. Iets wat je 

niet alleen doet, maar met meer mensen. Ieder die datzelfde ambt bekleedt kan deze han-

deling voltrekken. Dat betekent niet dat de persoon onbelangrijk is. De persoon is het im-

mers die dit ambt draagt. De persoon legt de contacten vooraf en onderhoudt ze daarna. 

Door het bredere karakter dat het ambt binnen de traditie heeft, draagt dit ambt dan ook de 

persoon. Deze hoeft het immers niet alleen te doen. Toch denk ik dat Nieuwenhuis enigs-

zins eenzijdig is in zijn karakteristiek van het ambt. Als je verschillende ambtsdragers naast 

elkaar hetzelfde ritueel laat uitvoeren, zal de beleving bij de één compleet anders zijn dan bij 

de ander. De persoon treedt nooit volledig terug achter het ambt wanneer deze een ritueel 

uitvoert. Gezichtsuitdrukking, intonatie en beweging laten heel veel zien van een persoon en 

deze eigenschappen zijn nog steeds aanwezig wanneer je ambtshalve handelingen verricht. 

Het ambt overstijgt echter wel de persoon door het tijdloze karakter, dat de mensen onder-

ling verbindt, maar dat ook de tijd overstijgt. Deze handelingen werden al verricht bij onze 

voorouders, en in de toekomst zullen mijn kinderen en kleinkinderen er ook aanspraak op 

kunnen maken. 

 

Vanuit bovenstaande gedachten zouden we ook geestelijke verzorging kunnen zien. Als 

mens ben je geroepen (of heb je gekozen) voor het beroep van geestelijk verzorger. Het is 
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een zwaar beroep, dat je binnen de instelling uitoefent in samenspraak met de patiënt, de 

collegae en het management van de instelling. Je eigen levensbeschouwing bepaalt in be-

langrijke mate hoe je staat in het werk als geestelijk verzorger. Het is in die zin ook onper-

soonlijk, omdat er voor jou anderen waren en er in de toekomst ook anderen zullen komen 

die dezelfde handelingen zullen verrichten. De persoon zorgt ervoor hoe mensen jou erva-

ren. Gedachtig aan Tertullianus en Nieuwenhuis moet je je eigen levensbeschouwing kun-

nen spiegelen aan die van anderen die al dan niet jouw traditie delen. Het is echter wel be-

langrijk dat er mensen zijn die jouw levensbeschouwing delen, zodat je gevoed kunt worden, 

zodat je houvast hebt in je levensbeschouwing. De zending door de eigen levensbeschou-

welijke traditie is daar een waarborg voor. Die waarborging wordt zichtbaar in de ambtelijk-

heid die je meeneemt vanuit de eigen traditie. Je bent ‘doortrokken’ van die levensbeschou-

wing.  

4.4 Conclusie 

In de geestelijke verzorging gaat het niet zozeer om de traditie van waaruit je het ambt hebt 

ontvangen, maar om de kwaliteiten die je hebt opgedaan om dit ambt uit te kunnen dragen. 

Je bent niet bezig jezelf te presenteren, maar je bent bezig dienstbaar te zijn aan mensen 

met het innemen van een metaperspectief. 

We hebben gezien hoe het ambt diepe wortels heeft in de geschiedenis van de mensheid. 

Zo diep, dat de functie al bestond voordat het woord ambt überhaupt was uitgevonden. Als 

we het over de discussie over ambtelijkheid hebben, denk ik dat het niet zozeer gaat om de 

functie die daar achter steekt. Daar is, lijkt mij, iedere geestelijk verzorger al mee bezig.  

Het gaat om de lading die het woord gekregen heeft en de herkenbare verbinding met de 

eigen levensbeschouwelijke traditie. Het bovenstaande laat m.i. zien dat de professionele 

kwaliteiten die bij het ambt horen in belangrijke mate gewaarborgd en onderhouden worden 

door de binding met de eigen levensbeschouwing. De formele zending is dan ook te zien als 

een soort getuigschrift voor deze binding. Ze voorkomt een zekere vrijblijvendheid. 
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5. Verklaring van Levensbeschouwelijke betrokkenheid 

Mijn keuze om geestelijk verzorger te worden is ingegeven door mijn roeping tot het pries-

terambt, dat ik Deo volente hoop te gaan vervullen in de Oud-Katholieke Kerk. Mijn keuze 

voor deze kerk, eind jaren 1990, berustte vooral op de nadruk op medemenselijkheid en li-

turgisch besef die ik daar aantrof. In de periode daarna ben ik steeds meer thuisgeraakt in 

leer en leven van de kerk en merkte ik dat ik mij steeds meer thuis begon te voelen in deze 

kerk.  

De Oud-Katholieke Kerk is een gemeenschap waarin de oecumene op hoge waarde wordt 

geschat. Zij hecht dus grote waarde aan de interreligieuze dialoog, niet alleen met de chris-

tenen, maar ook met andere levensbeschouwelijke tradities. Als apostolische Kerk streeft zij 

naar de eenheid van de christenen, Zij ziet die echter breder dan in de Rooms-Katholieke 

Kerk, die de oecumene opvat als een hereniging van allen met de Moederkerk. De Oud-

Katholieke Kerk is zich bewust van de ontstaansgeschiedenis van de Kerk, en merkt op dat 

de vroegchristelijke Kerk al te maken had met culturele verschillen. Dit betekent voor de 

Oud-Katholieke Kerk dat elk land op eigen wijze gestalte kan geven aan de Kerk, zodat de-

ze past in de cultuur van dat land. (Denk hierbij aan het gebruik van de eigen landstaal, het 

zelfstandig kiezen van bisschoppen.) Het is deze zelfstandigheid die in het begrip Ortskirche 

meeklinkt. 
46 

 

Vanuit mijn christelijke achtergrond heb ik in sterke mate de instelling meegekregen niet te 

oordelen. ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’ (Mt. 7:1, WV, 1978). Dit gebod 

probeer ik zo goed mogelijk te gehoorzamen. In de Oud-Katholieke traditie vind ik die instel-

ling terug, bijvoorbeeld in de houding t.a.v. relaties. Er wordt over de levenssituatie van een 

persoon geen oordeel geveld. Dat wil dus zeggen dat iemand met een homoseksuele relatie 

volwaardig parochiaan kan zijn en ook toegang heeft tot de sacramenten. 
47 Dit is tekenend 

voor de manier van denken. Er wordt niet eerst een oordeel geveld, maar als er zich iets 

aandient in de kerk waarin de huidige leer nog niet heeft voorzien, zal men eerst de vraag 

stellen hoe hiermee moet worden omgegaan. Ethische kwesties worden dus nooit op voor-

hand afgehandeld door een vaststaande ethiek, maar steeds zal men vragen hoe er in de 

geest van de huidige tijd mee moet worden omgegaan maar wel met respect voor de tradi-

tie.  
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De liturgie in de Oud-Katholieke Kerk neemt een centrale plaats in. In de meeste gevallen 

komt die neer op de Eucharistieviering op zondag. De vieringen hebben een verbindend ka-

rakter. Ze verbinden de parochianen onderling, maar ook de pastoor van de kerk met de pa-

rochianen. Buiten deze vieringen bestaat een scala aan vergaderingen, lezingen e.d. waar 

oud-katholieken graag op afkomen. In een persoonlijk gebedsleven kan de Kerk echter niet 

voldoende voorzien. Mijn persoonlijk gebedsleven is daarom het meest afgestemd op de 

traditionele getijden, te weten, lauden, middaggebed, vespers en completen. ‘Voor de gewij-

de bedienaren van de Kerk en voor degenen die een Godgewijd leven leiden behoort het 

bidden van de kerkelijke getijden tot hun zending in en ten bate van de Kerk. Maar ook le-

kengelovigen wordt door het tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk aanbevolen om het ge-

tijdengebed te bidden, ofwel samen met de priesters, ofwel met elkaar, of ook alleen.’ 
48 Nu 

moet ik zeggen dat ik dit niet doe omdat het Concilie dit aanbevolen heeft, maar omdat ik mij 

daartoe geroepen voel. Het is een stukje leven dat ik heel belangrijk acht. In 1999 heb ik 

voor de keuze gestaan om een volledig gebedsleven te leiden, omdat ik toen er sterk over 

dacht in te treden bij de trappisten. Ik heb echter ontdekt dat mijn roeping toch buiten het 

klooster ligt. 

De Oud-Katholieke Kerk hecht grote waarde aan de sacramenten. De bediening daarvan 

kan alleen door gewijde dienaren plaats vinden. Hierdoor wordt m.i. het bijzondere karakter 

dat ze hebben benadrukt. De sacramenten zijn heilsmiddelen die door de Kerk bediend 

worden, geen psychologische wondermiddeltjes die een persoon in een bepaalde situatie 

kunnen helpen met die situatie om te gaan. Het zijn heilsmiddelen, door de Kerk overgele-

verd en vastgesteld, die ook in zichzelf werkzaam zijn. ‘Het sacrament onderscheidt zich 

juist als genademiddel door zijn bizondere vorm, zijn zintuigelijke waarneembaarheid. Wil 

het echter als zodanig genademiddel zijn, dan dient zijn vorm vast te staan om de ontvanger 

de zekerheid van het waargenomene en ervaren als genademiddel te waarborgen.’ 
49 Dit 

betekent dus dat de bediening daarvan nooit los gezien mag worden van haar kerkelijke 

context.  

 

Als geestelijk verzorger ben ik mij zeer bewust van mijn kerkelijke achtergrond. Zolang ik 

geen ambtsdrager ben binnen de Kerk zal ik waarschijnlijk zonder zending mijn werk als 

geestelijk verzorger verrichten. Toch zal ik mij hierbij laten leiden door de Kerk en in die zin 

                                                
48

 Klein Getijdenboek, De liturgie van de uren, LICAP, Brussel 2005, p. 5 

49
 A. Rinkel, Bizondere Dogmatiek, deel IV (band III), de verlossing der mensen, De Kerk, College-Dictaat 1956, p. 278 
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mij gedragen als ware ik gezonden. Ik zie geen reden mij zonder een zending anders op te 

stellen dan met een zending. 

Vanuit mijn achtergrond kan ik zeggen dat ik open sta voor andere levensbeschouwingen. Ik 

heb hier nooit belemmeringen in ontdekt. Ik stel mij ook niet op als een verkondiger die zijn 

eigen traditie probeert op te dringen aan de ander. Verkondigen kan in de Kerk en vanuit de 

Kerk. In de geestelijke verzorging gaat het om de mens en zijn/ haar behoeften.  
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6. Conclusie 

Al vrij snel heb ik in de stage een aantal doelen kunnen verwerkelijken. Ik denk hierbij aan 

de MDO’s en de ziekenzalving en ziekenzegen. Bij de genoemde rituelen heb ik geleerd wat 

het met mij doet. Hoe ik mij hou in zo’n situatie. Ook heb ik geleerd hoe dit uitwerkt op de 

betrokkenen. Ook de kerkdiensten heb ik voldoende kunnen meemaken. Samen heeft mij dit 

een duidelijk beeld van de betekenis van geestelijke verzorging gegeven voor acute situa-

ties, het bezielend omgaan met mensen en de kerkdiensten. Gaandeweg heb ik een duide-

lijker beeld gekregen hoe mijn kerkelijke binding geïntegreerd kan worden in geestelijke ver-

zorging. Ik kies hier voor herkenbaarheid van de levensbeschouwelijke traditie om zo duide-

lijk te kunnen aangeven aan de patiënt welke normen en waarden ik heb als geestelijk ver-

zorger. Dit zonder dat ik alleen voor christenen beschikbaar ben. Vergelijk het maar eens 

met het werk van een architect. Elke architect heeft zijn eigen stijl, zijn eigen specialiteit. In 

principe kan elke architect elk gevraagd gebouw ontwerpen, toch kies je bij voorkeur een 

architect die ervaring heeft op het door jouw gevraagde gebouw. Een architect die alleen 

maar stallen ontwerpt zal niet zo snel een ziekenhuis ontwerpen. Wat ik hiermee wil zeggen 

is dat je als geestelijk verzorger je grenzen moet kennen. Je kunt simpel weg niet alles 

doen, al zou je het willen. Dit besef sterkt mij in mijn herkenbare (katholiek) christelijke ach-

tergrond. Hiermee heeft mijn eigen attitude in het werk vorm gekregen. 

Het moment dat ik inzag dat ik als geestelijk verzorger vooral present wil zijn, was voor mij 

ook het moment dat ik dacht: “Ik wil nooit meer iets anders.” Present zijn voor mensen is het 

vertrekpunt voor de geestelijke verzorging. 
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