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Alles wat er in uw leven gebeurt of is gebeurd…
Soms gebeuren er in uw leven dingen waar u graag over wilt 
praten. Of misschien zijn er in het verleden dingen gebeurd of 
moet u beslissingen nemen waar u raad bij nodig heeft. Dan 
is het goed om te weten dat u terecht kunt bij de geestelijk 
verzorgers van Kennemerhart.  

Wat is een geestelijk verzorger?
De geestelijk verzorger is een pastor of dominee die met u 
zoekt naar wat u kan helpen in moeilijke periodes in uw leven. 
De geestelijk verzorger is er om u op verschillende manieren 
te ondersteunen en probeert aan te sluiten bij uw achtergrond 
en behoeften. Uiteraard is de pastor of dominee van uw eigen 
gemeente of parochie ook van harte welkom om u te bezoeken.

Wanneer geestelijke verzorging?
U kunt de geestelijk verzorger spreken bij bijvoorbeeld een 
ingrijpende keuze, ontreddering na een slechte diagnose, de 
start van een ingrijpende behandeling of mogelijk overlijden. 

Maar u kunt ook onderwerpen 
aansnijden als sociaal 
isolement, chronische ziekte, 
verliesverwerking,  levens- en/ 
of geloofsvragen of andere 
kritieke gebeurtenissen in uw 
omgeving. Daarnaast kunt u bij 
de geestelijk verzorger terecht 
als u zich alleen voelt of als u 

behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of geïnteresseerd bent 
in de kerkdienst of een gespreksgroep. Geestelijk verzorgers 
zijn er ook voor rituele handelingen, zoals de ziekenzalving/-
zegening, het brengen van de communie/heilig avondmaal, de 
doop, Bijbellezing en het gebed. Op sommige van onze locaties 
kunt u een stiltecentrum vinden wanneer u zich even terug wil 
trekken of alleen zijn. 

‘Soms helpt een gesprek om 
gewoon even op adem te komen 
en gaat het over herinneringen 

of mooie en ontroerende 
gebeurtenissen’



Vertrouwelijk gesprek
De geestelijk verzorger is voor alles een luisterend en aandachtig 
medemens. De geestelijk verzorger biedt u ondersteuning 

en hulp bij uiteenlopende 
situaties en vragen. Soms helpt 
een gesprek om gewoon even 
op adem te komen en gaat het 
over herinneringen of mooie 

en ontroerende gebeurtenissen. Maar wat u ook bespreekt: het 
is altijd een gesprek in vertrouwen. 

Vergoeding 
Als u woont in één van de woonzorglocaties van Kennemerhart, 
dan kunt u altijd een beroep doen op geestelijke verzorging. 
Aan de meeste diensten van de verzorger zijn geen kosten 
verbonden. Voor de medewerking aan een uitvaartplechtigheid 
wordt een vergoeding in rekening gebracht. Meer informatie 
kunt u vinden op de website van Kennemerhart. 

Hoe komt u met de geestelijk verzorger in contact?
U kunt via de receptie of via de verzorging van uw wooncentrum 
in contact komen met de geestelijk verzorger, maar u kunt ons 
ook bellen of mailen. 

Op www.kennemerhart.nl 
vindt u meer informatie over 
de diensten van de geestelijk 
verzorger. 

‘Een gesprek in vertrouwen’
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Vergoeding
Als u woont in één van de woonzorgcentra van Kennemerhart, 
dan kunt u altijd een beroep doen op geestelijke verzorging. 
Aan de meeste diensten van de verzorger zijn geen kosten 
verbonden. Voor de medewerking aan een uitvaartplechtigheid 
wordt een vergoeding in rekening gebracht. Meer informatie 
kunt u vinden op de website www.kennemerhart.nl

Behandelcentrum Kennemerhart
Ridderstraat 32
2011 RS Haarlem
Telefoon: 023 8 914 100
e-mail: behandelcentrum@kennemerhart.nl 

Kennemerhart biedt vanuit tien locaties in 
Kennemerland zorg aan mensen die ouder worden en 
ouder zijn. Cliënten én hun naasten kunnen rekenen 
op professionele, betrokken ondersteuning in de 
thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één van 
de woonzorgcentra of in de behandelcentra. Onze 
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht 
en in samenspraak én sociaal betrokken. Zorg die 
draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!


