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Vanaf 2008 zal het Tijdschrift Geestelijke Verzorging vijf keer per jaar verschijnen. Afgelopen jaren moesten auteurs wel 
eens lang wachten op publicatie van hun artikel of liepen we als redactie achter de feiten aan. We hopen met een extra 
nummer van TGV een nog vollediger en actueler beeld te kunnen geven van de ontwikkelingen op het gebied van geeste-
lijke verzorging in zorginstellingen. 

Traditiegetrouw beginnen we met de praktijk van alledag. Soms moet je nieuwe wegen gaan. In de rubriek Impressie 
beschrijft een geestelijk verzorger daarom altijd een experiment of project. Deze keer is het Paula Irik die iets laat zien van 
haar goede samenwerking met de muziektherapeute in het verpleeghuis. Muziektherapie en geestelijke verzorging verster-
ken elkaar. De som blijkt meer dan de delen.

Cor Arends en Job Smit vullen de rubriek Inhoud met hun reflectie op inhoud en methode van de geestelijke verzor-
ging. Cor Arends hoopt dat christelijke geestelijk verzorgers vanuit hun traditie ook volop theoloog willen zijn. In de ana-
lyse van psychotische religieuze beelden kunnen ze een belangrijke rol spelen door als hermeneut beelden en ervaringen te 
duiden. Maar durven ze ook de geesten te onderscheiden? Op zoek naar God en duivel in de psychiatrie?

Job Smit stelt de vraag of de presentiebenadering en de interventiepraktijk elkaar uitsluiten of elkaar aanvullen. Voor 
hem hangen beide benaderingen innerlijk samen en bieden ze allebei een eigen perspectief op geestelijke verzorging. Hij 
concludeert dat het van belang is om je nooit geheel aan één van beide modellen uit te leveren.

Twee bijdragen ook in de rubriek Inspraak – de podiumpagina van TGV. Carlo Leget vraagt samen met anderen aan-
dacht voor de bijdrage van geestelijk verzorgers in de palliatieve zorg. De tijd is rijp, maar de geestelijk verzorgers zijn nog 
niet overal in beeld. Een pleidooi voor grotere betrokkenheid bij spiritualiteit, ethiek en zingeving in de palliatieve zorg. 

Hans Bomhof en Eric de Rooij berichten over hun onderzoek naar extramurale zorg binnen verpleeg- en verzorgings-
huizen in de Amsterdamse regio. Een spannende tocht op zoek naar eerste ervaringen, daadwerkelijke behoefte, inbed-
ding in de thuiszorg en vooral de financiering. 

Ten slotte. De Column biedt veel herkenning. Je stelt jezelf weer eens de angstige vraag wat je als geestelijk verzorger 
kunt betekenen voor iemand. In de ontmoeting wordt die vraag door de ander tot je eigen verrassing al beantwoord. In 
het begin van 2008 al druk, moe en toe aan vakantie? Lees dan in ieder geval de bevrijdende column.

Helaas werden door een technische fout de noten bij het artikel van Werner van der Wouw over ‘Speelbeelden’ niet 
correct afgedrukt. Ze zijn alsnog te vinden op pagina 50. Deze bladzijde is geperforeerd en kan uit dit nummer worden 
gescheurd en aan TGV45 toegevoegd. Ook wil de redactie graag een ieder nog wijzen op de oproep op pagina 52: TGV 
heeft dringend nieuwe redactieleden nodig. We zoeken met name redacteuren voor de rubrieken Inhoud en Impressie. Wij 
vragen: mensen die geïnteresseerd zijn in theorie en praktijk van de geestelijke verzorging. Wij bieden: een jonge, enthou-
siaste en gezellige redactie!

Met een hartelijke groet namens de redactie van TGV,
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