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Van de redactie

Innerlijke ruimte. Met deze twee woorden sloeg Carlo Leget de spijker op de kop. Geestelijk verzorgers 
zorgen er graag voor dat mensen die ruimte ontdekken en koesteren. Daarvoor hebben ze ook zelf 
innerlijke ruimte nodig. Dat betoogt Gettie Kieviet in haar proefschrift over de authenticiteit van de 

geestelijk verzorger. Je kunt er zijn voor anderen als je jezelf enigszins kent en van je eigen levensverhaal 
vruchtbaar gebruikt maakt. Ook bij Marina Riemslagh draait het daarom. Soms zijn geestelijk verzorgers 
defensief in hun gesprekken en ontbreekt de openheid en ruimte die er nodig zijn voor een goed pasto-
raal gesprek. Johan Smit ontdekte een waardevolle verstoring van de innerlijke ruimte in het contact met 
mensen met een verstandelijke handicap. Er gaat vaak veel mis, maar juist afkeer, schaamte en frustratie 
leiden uiteindelijk tot liefdevolle verbondenheid met de ander. 

Afscheid is een ander draadje in nummer 66 van het Tijdschrift Geestelijk Verzorging. Richart Huijzer was 
geruime tijd beleidsmedewerker van de VGVZ en heeft als zodanig veel betekend voor de beroepsgroep. 
Als afscheidsgroet schreef hij samen met Wim Smeets een artikel over het belang van goede architectuur 
in de gezondheidszorg. Govert Bach was op een andere manier jarenlang een belangrijk gezicht van de 
geestelijke verzorging. Ook hij neemt afscheid in juni en blikt terug op een carrière als ‘algemeen geeste-
lijk verzorger’ in de geestelijke gezondheidszorg. 

Omdat Govert Bach nogal somber constateert dat hij afscheid neemt in een periode van kaalslag en be-
zuiniging, is het inspirerend en troostend om Frans Savelkoul te horen over ‘het wonder van Maastricht’. 
De dienst geestelijke verzorging in het Maastricht UMC leek op sterven na dood maar vond nieuwe wegen 
om geestelijke verzorging bij de tijd te brengen. In het verlengde daarvan ligt de bijdrage van Marie-José 
Bolhuis en Abdoellah Ghzili over ambulante geestelijke verzorging in de GGz. Steeds minder cliënten wo-
nen binnen de kliniek; kan de geestelijk verzorger ook binnen een ambulant team zijn werk vormgeven? 

Debat is er over de rol van de geestelijk verzorgers als docent en adviseur. Marcel Wielhouwer vindt dat de 
geestelijk verzorger binnen de organisatie breed aanwezig moet zijn. Tussen alle recensies achterin vindt 
u ook een bijdrage van Rob Plum. We mogen hem verwelkomen als nieuw lid in de redactie. Hij promo-
veerde in Nijmegen en schreef mee aan de bekende WRR-publicatie over religie in het publieke domein; 
hij is momenteel geestelijk verzorger in een GGz-organisatie in Brabant. Met een column stelt kersvers 
redactielid Rianne Veenstra zich voor. Carlo Leget laat in dit nummer nog zelf van zich horen. Zijn column 
is een pleidooi voor levenslust. Ik sluit me er graag bij aan en wens iedereen een mooie zomer om het 
leven te vieren.
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