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Van de redactie

Rome. Als je de naam van de stad hoort krijg je spontaan behoefte aan een ijsje met uitzicht op het Pantheon.  
De geestelijk verzorgers van de katholieke sector van de VGVZ hebben in maart van dit jaar vast van de lentezon 
genoten, maar kwamen er om samen met de Camillianen na te denken over de ‘humanisering van de zorg’. Eén van 
de deelnemers, Ren van Schrojenstein Lantman, zorgde ervoor dat twee lezingen door Han Akkermans uit het Itali-
aans werden vertaald en nu beschikbaar zijn voor ons. Waarvoor dank  – ook al missen we natuurlijk het fijne decor. 

Thema van nummer 60 van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging is dus ‘Humanisering van de zorg’ en heeft ook 
gelijk een internationaal karakter. In de inleiding bij het thema hoort u meer over de achtergrond van de wereldwijde 
orde van de Camillianen en hun bijdrage aan de reflectie op humane gezondheidszorg. Naast de twee Italiaanse lezin-
gen is er een Vlaamse bijdrage en geestelijk verzorger Corine van der Loos opent het themablok met een persoonlijk 
en spiritueel artikel over humanisering van de zorg als ‘vriendschap met de armen’.

Ook in TGV 60 opnieuw aandacht voor andere geestelijk verzorgers binnen het publieke domein. We maakten al 
een uitstapje naar de wereld van het studentenpastoraat en Justitie. Deze keer komt de dienst geestelijke verzorging bij 
Defensie aan bod. Humanistisch geestelijk verzorger Bart Hetebrij maakt in zijn artikel duidelijk dat hij naast de vertrou-
wenspositie, waarde hecht aan de rol die geestelijk verzorgers bij Defensie kunnen spelen rondom leiderschap, werk-
klimaat en nazorg voor veteranen.

In INSPRAAK deze keer een helder geluid over de toekomst van vieringen binnen het algemeen ziekenhuis. Er 
komen minder mensen en het kost veel tijd en energie. Afschaffen? Hans Evers pleit voor liturgisch beleid waarin ener-
zijds het bestaande aanbod gehandhaafd en verbeterd wordt, maar anderzijds geestelijk verzorgers vooral gaan zoe-
ken naar nieuwe vormen van vieren, op andere plekken en tijden en vooral ook met mensen die nu nog niet worden 
bereikt. 

De nieuwe stafmedewerker van de VGVZ, Christien den Draak, schreef een column en deze keer kreeg Carlo 
Leget in INZAGE extra ruimte om nieuwe boeken over euthanasie en hulp bij zelfdoding te bespreken.

Tenslotte een woord van dank aan Karin Seijdell. Per december 2010 vertrekt zij helaas uit de redactie van TGV 
na jarenlang zorg gedragen te hebben voor recensies, gedichten en artikelen vanuit het werkveld van de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. Om die reden vindt u ook een oproep in dit blad voor nieuwe redactieleden. 

De redactie van TGV wenst u goede dagen aan het einde van 2010.
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