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Van de redactie

De VGVZ worstelt met de ‘Ambtelijke Binding’. Een pak met rapportages en aanbevelingen viel op de deurmat. 
Dit nummer van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging lijkt op het eerste gezicht de berg papier alleen maar groter te 
maken, maar we hopen natuurlijk stiekem dat TGV 58 nieuw licht op de oude vragen werpt.

Marjo van Bergen, justitiepastor, doet dat bijvoorbeeld in een INSPRAAK over de verschillen tussen geestelijk ver-
zorgers binnen Justitie en de zorginstellingen. Ze is kritisch over het functioneren van de ‘verzuilde’ geestelijk verzor-
gers binnen Justitie maar tegelijkertijd overtuigd van de waarde van een heldere ambtelijke binding. Heel anders van 
toon is de IMPRESSIE over de nieuwe koers van de Dienst Geestelijke Verzorging van het Universitair Medisch Cen-
trum in Utrecht. Het levensbeschouwelijk pluralisme betekent voor deze geestelijk verzorgers juist een nieuwe koers en 
nieuwe naam: Dienst voor Levensoriëntatie en Geestelijke Verzorging. Minder aandacht voor ambt en traditie en meer 
aandacht voor zingeving als individuele levensstijl.

Een vergeten aspect van de definitie van geestelijke verzorging uit de beroepsstandaard belicht Eric de Jongh in 
INHOUD. Geestelijk verzorgers bieden professioneel en ambtshalve ondersteuning, maar volgens diezelfde definitie 
ook professionele advisering inzake ethische en levensbeschouwelijke aspecten van de zorg. Hoe ziet het eigenlijk met 
die rol van adviseur? Zijn geestelijk verzorgers in staat om die te vervullen?

Naast deze bijdragen over professionaliteit, ambtelijkheid en het domein van de geestelijke verzorging is er aan-
dacht voor de dagelijkse praktijk. Jack de Groot constateert dat geestelijk verzorgers zijdelings betrokken zijn bij 
orgaandonatie. Ze kunnen een actievere rol spelen bij de morele en religieuze vragen die orgaandonatie oproept, en zo 
een belangrijke bijdrage bieden aan de kwaliteit van zorg.

Eva Ouwenhand vraagt aandacht voor het project ‘Ruimte voor anders-zijn’. De Protestantse Kerk Nederland pro-
beert ermee de verbondenheid tussen kerk en psychiatrie gestalte te geven. In Groningen werkt het Martiniziekenhuis 
aan een healing environment. De geestelijk verzorgers zijn er in een vroeg stadium bij betrokken en doen verslag van 
de wijze waarop ze met kunst en architectuur bouwen aan een ‘helende ruimte’.

Nog meer aandacht voor geestelijk verzorgers bij Justitie in het interview dat Theo de Zwart had met Mohammed 
Ajouaou. Hij promoveerde kortgeleden op Imam achter tralies. Een boek over theorie en praktijk van islamitisch gees-
telijke verzorging in penitentiaire inrichtingen in Nederland.

Ten slotte. Columnist Engelien Hulsman strandde tijdens haar voorjaarsvakantie in Glasgow maar kreeg vergezich-
ten over de geestelijke verzorging. De redactie van TGV hoopt dat u minder vakantieperikelen zult hebben, maar net 
zulke mooie visioenen zult ontvangen als zij in de komende zomer.
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