Geestelijke verzorging.
Praten over levens
vragen.
Powered by Pluryn
Soms gebeurt er van alles in je leven. Dan
heb je vaak allerlei vragen. Sommige vragen
kun je zelf beantwoorden. Andere vragen zijn
ingewikkeld. Weet je niet goed hoe je met
lastige levensvragen moet omgaan? Dan kun je
terecht bij de geestelijk verzorger van Pluryn.
De coördinator van de geestelijke verzorging van Pluryn
is Anneke Lammers. Zij is er voor jongeren, volwassen
cliënten en voor medewerkers. Iedereen is welkom, of
je nu gelooft of niet. En als je gelooft, dan maakt het
niet uit welk geloof dat is.

Wat doet de geestelijk verzorger van Pluryn?
• Z ij begeleidt cliënten en medewerkers bij het
nadenken over levensvragen van cliënten.
• Zij adviseert begeleiders hoe zij cliënten kunnen
helpen bij hun geloof of hun kijk op het leven.
• Zij zorgt voor goed contact met kerken en
moskeeën in de regio.
• Zij ondersteunt cliënten en medewerkers bij
speciale gebeurtenissen zoals verlies en lijden.

Hoe denkt Pluryn over geloof?

Meer informatie

Pluryn is niet aan een bepaald geloof verbonden.
We hebben respect voor elke vorm van religie. Denk
jij na over hoe en wat je wil geloven en heb je daar
hulp bij nodig? Dan kun je natuurlijk terecht bij de
kerk of moskee waarbij je mogelijk bent aangesloten.
En anders bij een geestelijk verzorger (dominee,
pastoor, imam) in je wijk. Daarnaast kan de geestelijk
verzorger van Pluryn je helpen.

Medewerkers van Pluryn vinden meer informatie
op intranet. Je vindt er informatie over feestdagen
en voorbeelden van onderwerpen die met geestelijke
verzorging te maken hebben. Je kunt daar samen
met je cliënt naar kijken. De pagina Geestelijke
verzorging is te vinden in het menu Organisatie,
onder Voorzieningen voor cliënten.

Neem gerust contact op
Wil je informatie of een gesprek?
Bel of mail Anneke dan.

06 - 15 30 63 93
alammers@pluryn.nl
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Pluryn heeft een geestelijk verzorger.
De geestelijk verzorger heet Anneke Lammers.
Zij is er voor cliënten en medewerkers.
Zij denkt met je mee bij levens-vragen.
Anneke helpt ook bij vragen over geloof.
Het maakt niet uit welk geloof je hebt.
Zij ondersteunt ook bij rouw of verlies.
Je kunt altijd contact met haar opnemen.

