www.centrumlevensvragenrotterdam.nl

Welke keuze moet ik maken?
Waarom overkomt dit mij?

Ingrijpende gebeurtenissen in uw leven kunnen vragen oproepen zoals:
Hoe kan ik verder?

Wat betekent dit voor mij?
Wie ben ik nog?

Is dit herkenbaar? Dan is een gesprek met een geestelijk verzorger misschien iets voor u.
Wat kan een geestelijk verzorger voor u doen?
Als er iets belangrijks of ingrijpends gebeurt in uw leven, is het belangrijk
dat u daarover met iemand kan praten. Maar niet iedereen wil of kan
terecht bij familie of vrienden. En soms is het juist fijn om vrijuit met
iemand te praten die u niet kent vanuit uw eigen kring.

Waar vindt u een geestelijk verzorger?
Via het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken kunt u in
contact komen met een geestelijk verzorger.
Op www.centrumlevensvragenrotterdam.nl stellen de geestelijk
verzorgers zich persoonlijk aan u voor.

Geestelijk verzorgers zijn opgeleid om te luisteren en te praten over
levensvragen. Zij bieden een luisterend oor in een vertrouwelijk gesprek.
Een gesprek met een geestelijk verzorger kan opluchten en hij of zij kan u
helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

U kunt direct zelf bellen of mailen met een geestelijk verzorger.
U kunt ook eerst bellen of mailen naar ons algemene telefoonnummer/
mailadres. Samen met u kijken wij welke geestelijk verzorger het beste
bij u past.

Wat kost een gesprek met een geestelijk verzorger?
Voor mensen ouder dan 50 jaar en voor mensen in de palliatieve fase en
hun naasten zijn de gesprekken gratis. Behoort u niet tot deze doelgroep,
neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

T 06 12 00 05 50
GeestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com

Geestelijk verzorgers zijn er voor u,
welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook heeft.

Het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken
is voor inwoners van:
• Rotterdam
• Hoogvliet
• Barendrecht
• Capelle aan den IJssel
• Krimpen aan den IJssel
• Berkel en Rodenrijs
• Bergschenhoek
• Albrandswaard

Contact
06 12 00 05 50
GeestelijkeverzorgingRotterdam@gmail.com

www.centrumlevensvragenrotterdam.nl

