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Als ik denk aan de toekomst van geestelijke verzorging, dan roept dat 
onmiddellijk het beeld op van de eerste bijeenkomst die ik meemaakte als 
kersvers lid van de VGVZ. Het jubileumfeest in 2011. Voor mij een ideale 

start, want naast geestelijke verzorging ben ik ook erg van de feestelijke ver
zorging. (Zingeving gaat niet alleen maar over doodgaan, zeg ik wel eens tegen 
collega’s, maar ook over passie en inspiratie.) En hoe kun je je carrière binnen 
de VGVZ beter starten dan met een feestje, nietwaar? Zo stapte ik vol verwach
ting met feestelijk humeur en dito jurkje de Domkerk binnen. Toen ik de al dan 
niet feestelijk uitgedoste schare zag, was het woord TOEKOMST niet het eerste 
wat in me opkwam… 

Het belang van wetenschappelijke onderbouwing is goed tot mij doorgedrongen, 
daarom een paar cijfertjes ter illustratie. Welgeteld 1% van de aanwezigen was 
onder de veertig jaar. Dat zijn vier geestelijk verzorgers, inclusief mezelf. Die vier 
zijn overigens 0,5 % van het totale ledental van de VGVZ. Voorzichtige conclusie: 
als de jeugd de toekomst heeft, lijkt er een smalle basis te zijn… (En: als geeste
lijk verzorger blijf je lang jong.) Gelukkig troffen deze vier elkaar bij de borrel en 
vloeiden toekomstvisies en plannen rijkelijk.

Laat ik een paar daarvan met u delen. Wat hebben we als geestelijk verzorgers 
nodig voor de toekomst, behalve een stel jonge honden? Allereerst, denk ik, het 
zoeken naar VERBINDING. Na jarenlange interne discussies, waarmee we ons als 
beroepsgroep van binnenuit kapot maken, lijkt het me hoog tijd dat we elkaar 
ontdekken in dat wat ons verbindt, in plaats van scheidt. En dan niet alleen bin
nen de vereniging, maar ook daarbuiten. VERBREDING dus. Alle geestelijk verzor
gers, verzamelt u! Verder kan het collectieve Calimerocomplex wat mij betreft 
nu echt begraven worden. Wees gewoon zichtbaar, in plaats van je erop te 
beraden hoe. (Persoonlijke tip: rode laarzen, werkt echt!) En ten slotte kan ons 
vak niet zonder VERDIEPING. We kunnen blijven steggelen over de legitimering 
van onze bronnen (of Bronnen zo u wilt) van inspiratie, maar in mijn beleving 
raken we er daarmee eerder van verwijderd dan door geïnspireerd.

Wat ons vak echt nodig heeft, is geïnspireerde en gepassioneerde mensen, die 
staan voor hun vak en overtuigd zijn dat geestelijke verzorging ertoe doet. Gees
telijk verzorgers met pit en passie! 

Pit & Passie!
Karlijn Kwint
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En zeker vertaalt zich dat in onderzoeken, een goed kwaliteitsregister en zinvol
le (interne) discussies. Maar zonder inspiratie, zonder dat wij geestelijk verzor
gers werkelijk vanuit onze bron/Bron werken EN dat ook rijkelijk en begrijpelijk 
delen met anderen, verklaren we ons vak pas echt dood. Dus, kom op geestelijk 
verzorgers! Verbinden, verbreden en verdiepen met elkaar. 100% toekomst.

O ja, en misschien eens wat vaker een feestje vieren samen?
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stuurslid van de SKGV en mede-initiator van het netwerk voor jonge geestelijk verzor-
gers vanuit de VGVZ.


