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Van de redactie

Het Tijdschrift Geestelijke Verzorging gaat in de komende tijd op zoek naar collega’s buiten de wereld van de zorg. 
In TGV 57 bijt het studentenpastoraat in Delft het spits af: ze gingen nieuwe wegen om ruimte te vragen voor spi-
ritualiteit en ethiek binnen de universiteit. Het begin van een serie over professionals die zingeving en ethiek in het 
publieke domein op de agenda zetten.

Dat doet Anne-Mei The al geruime tijd. Ze is bekend van haar kritische publicaties over de Nederlandse verpleeg-
huiszorg en de zorg rondom het levenseinde. Theo de Zwart sprak met haar over artsen als ‘verlossers naast God’, 
haar perspectief op het werk van geestelijk verzorgers in de zorg en het actuele debat over het voltooide leven.

Twee ambachtelijke bijdragen zijn er van mensen die met hun publicaties hun sporen ruimschoots hebben ver-
diend: Mieke Grypdonck (verpleegkunde) en Arthur Polspoel (rouwverwerking). Waarom is inspiratie nodig voor een 
verpleegkundig beroep? Volgens Mieke Grypdonck in de eerste plaats omdat zorg de bereidheid vraagt om veel in 
mensen te investeren en meer te doen dan het gewone. Zonder inspiratie lukt het zorgverleners niet om dat vol te 
houden, zonder inspiratie verschraalt hun zorg tot technisch handelen. Dat kan, maar dan is wel de vreugde van het 
bieden en ontvangen van zorg verdwenen en daarmee ook de spiritualiteit in de zorg. 
Arthur Polspoel geeft een mooie samenvatting van de rol van een geestelijk verzorger bij een rouwproces. Heel precies 
geeft hij aan op welke manier ze rouwenden kunnen bijstaan. Hij meent dat geestelijk verzorgers op veel momenten 
ondersteuning kunnen bieden en dat zij hun rol niet moeten beperken tot het gesprek over de zingevingsvragen. 

Marie-José Burger verbleef geruime tijd in Cleveland om daar te leren van collega’s in de Amerikaanse gezond-
heidszorg. Geïnteresseerd in hun bijdrage aan het morele debat ontmoette ze voorzichtige artsen, mondige cliënten en 
een groot vertrouwen in autonomie. Ze kreeg ook een goed beeld van de praktijk van de hospital-chaplains en hun 
zelfbewuste en professionele geestelijke verzorging.

Brecht Molenaar en Annemieke Kuin vragen aandacht voor de nieuwe richtlijn die hulp biedt bij het ontdekken 
van de behoefte aan psycho-sociale zorg van patiënten met kanker. Vanuit de VGVZ is deze richtlijn van commentaar 
voorzien. De auteurs zijn nog niet tevreden met de tekst van de richtlijn, maar verheugd met de actieve participatie 
vanuit de beroepsgroep bij deze ontwikkelingen en ze roepen op om aan de slag te gaan op de eigen werkplek.

In TGV 57 is verder Carlo Leget onze columnist, zijn er foto’s, poëzie en recensies waaronder een uitgebreide 
bespreking van het nieuwe Handboek Justitiepastoraat. 
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