Begeleiding bij zingeving
en levensvragen

Als je leven
vastloopt…
Er kan een periode zijn, dat het leven moeizaam en stroef verloopt.
Bijvoorbeeld wanneer u in een andere levensfase komt.
Wanneer u te maken krijgt met ziekte, (naderend) overlijden,
conflicten, verlies en rouw. Of als er iets anders
is gebeurd, wat u diep heeft geraakt.
Zulke ontwikkelingen kunnen een mens angstig maken. Verdrietig en boos.
Want de vanzelfsprekendheid van het dagelijks leven is er niet meer.
Terwijl een gevoel van machteloosheid of eenzaamheid groeit,
loopt u misschien tegen vragen aan zoals deze hieronder:

Waarom gebeurt mij dit?
Wat is voor mij nu belangrijk?
Wie ben ik? Wie wil ik zijn?
Hoe ga ik met deze situatie om?
Wat heb ik nodig?
Wat heeft mijn leven nog voor zin?

Hopelijk heeft u mensen om u heen met
wie u kunt praten over deze levensvragen.
Want een goed gesprek geeft troost en
steun; kan helpen om de zaken op een rij
te zetten en het overzicht terug te krijgen.
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Betrokken en professionele
ondersteuning en begeleiding

De geestelijk verzorger maakt een afspraak
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die zo belangrijk zijn om inzicht te krijgen in
uw eigen levensweg.

met u. Zij of hij komt bij u thuis op een

Wat zijn de kosten?
De begeleiding is kosteloos voor mensen
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van 50 jaar en ouder. Ook voor volwassenen

nodig heeft. En wat voor u het beste is.
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verhaal delen. De geestelijk verzorgers
respecteren altijd uw kijk op het leven.
Met hun vragen en suggesties zoeken
zij aansluiting op uw levensovertuiging.

Contact
Het Centrum voor Levensvragen
is onderdeel van Transmuralis.
Transmuralis is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de
regio Zuid-Holland Noord.
www.centrumlevensvragenzhn.nl
levensvragen@transmuralis.nl
Tel 071 36 282 20

