
Bereikbaarheid

Het team is 24 uur per dag bereikbaar.
Bij ernstige gebeurtenissen kan de
dienstdoende geestelijk verzorger worden
opgeroepen via telefoonnummer
06 23 30 47 91.

Contact

Kijk voor namen, foto’s en telefoonnummers  
van het hele team geestelijke verzorging op  
www.ggzfriesland.nl/geestelijkeverzorging.

Wilt u meer weten over GGZ Friesland?  
Neem contact op met:

GGZ Friesland
Postbus 932
8901 BS Leeuwarden
Tel. 058 284 88 88
geestelijke.verzorging@ggzfriesland.nl
www.ggzfriesland.nl
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‘Haal het beste

uit uw leven’ Geestelijke  
verzorging

Wegwijzer bij de zoektocht  

naar de zin van het bestaan



Zoeken naar de zin van het bestaan, 

daar ligt de kern van het werk en de 

deskundigheid van geestelijk verzorgers 

van GGZ Friesland. Geestelijke verzorging 

is geen behandeling, maar kan de 

behandeling of het zorgaanbod wel 

ondersteunen. 

Wegwijzer

De contacten zijn vertrouwelijk; 

geestelijk verzorgers hebben 

geheimhoudingsplicht.

Wat kan de geestelijk  
verzorger doen

Geestelijk verzorgers ondersteunen patiënten
en begeleiden hen in het omgaan met levens
vragen rond ziekte, handicaps en de dood. Naast 
de mogelijkheid van individuele gesprekken 
organiseren ze groepsgesprekken. Hier in komen 
zingeving en geloofs en levens vragen aan de 
orde. 

Vragen als: ‘Hoe kijk ik tegen mijn leven  
aan?’, ‘Waar wil ik voor staan?’, ’Waar haal 
 ik de levenskracht vandaan?’ Dergelijke  
vragen kunnen een extra belasting vormen  
voor mensen met psychische problemen.  
De geestelijke verzorging biedt ontmoetingen, 
activiteiten en gesprekken. Daarnaast kan 
de geestelijk verzorger bemiddelen bij het 
leggen van contacten met kerkelijke en 
levensbeschouwelijke organisaties.

Voor wie

Alle patiënten van GGZ Friesland en hun 
naast betrokkenen hebben recht op geestelijke 
verzorging, ongeacht achtergrond of levens
beschouwing. 

Kerkdiensten

In Franeker is er op zon en feestdagen  
een kerkdienst in gebouw ‘De Stipe’  
op Groot Lankum (aanvang 10.30 uur).  
In de ziekenhuizen van Leeuwarden, 
Drachten en Sneek worden eveneens 
kerkdiensten georganiseerd. Deze diensten 
zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Hoe kan ik contact leggen

U kunt zelf contact leggen met de 
geestelijke verzorging door te bellen,  
een email of een briefje te sturen. 

ZOEKEN NAAR DE ZIN VAN HET BESTAAN
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