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Van de redactie

Jaargang 14. Met nummer 61 van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging is er een nieuw jaar aangebroken. In 2011 
zal TGV vier keer uitkomen en het allerlaatste nummer van deze jaargang verschijnt in een nieuwe vormgeving. Het 
werd de hoogste tijd. Er staan teveel letters op een pagina, de artikelen mogen wel wat korter en groen is mooi maar 
we zijn er wat op uitgekeken. Spannend natuurlijk zo’n nieuwe lay-out. Vooral omdat het om meer gaat dan alleen 
een buitenkant. Een vormgeving weerspiegelt de inhoud. En wat heeft TGV dan te bieden? Wij dachten: prikkelend 
debat, inspirerende praktijkvoorbeelden en theoretische verdieping.

Theoretische verdieping is in dit nummer vooral te vinden in de bijdragen van Piet Verhagen en Ren Lantman. Ver-
hagen bespreekt een actueel thema in GGz: de plaats van religie en levensbeschouwing in de anamnese. Hij levert niet 
alleen een bijdrage aan een vaktechnische discussie, maar plaatst het debat hierover ook in de context van de ‘oecu-
mene van waarden’ die binnen de GGz aanwezig is en in de reguliere behandeling altijd voorrang krijgt. Ren Lantman 
biedt vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg een overzicht van de verschillende manieren  waarop geestelijk ver-
zorgers binnen hun zorgorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het gesprek over de kwaliteit van leven.

Inspirerende praktijkvoorbeelden zijn er van Roelie Reiling, Rianne Veenstra en Trudy Struijs. Heel verschillende 
overigens. Roelie Reiling werkt binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg en heeft een passie voor schilderen. Ze 
vroeg zich af of ze er ook iets mee zou kunnen op haar werkplek en die ingeving bleek een schot in de roos. In 
Almere, waar Rianne Veenstra als geestelijk verzorger werkt, is de Planetree-filosofie omhelsd. Dat bleef niet zonder 
gevolgen voor de geestelijke verzorging: zingeving werd een belangrijk onderdeel van de zorgvisie en leidde tot tal van 
nieuwe activiteiten. Trudy Struijs vertelt over de niet vanzelfsprekende samenwerking tussen psychotherapie en gees-
telijke verzorging. Ze biedt een terugblik op haar werk als geestelijk verzorger in een psychotherapeutisch centrum in 
Lunteren.

Prikkelend debat is misschien een wat groot woord voor de bijdrage van Ton Jorna. In zijn essay staat hij stil bij 
het woord spiritualiteit zoals dat een plek heeft gekregen in de Beroepsstandaard van de VGVZ. Hij is er blij mee maar 
plaatst ook enkele vraagtekens bij een al te naïef gebruik van dat woord. Ook het boekenessay van Leddy Karelse 
heeft een kritische toon: hij bespreekt een nieuw boek over aandacht voor zingeving in de alledaagse zorg en vindt 
dat we wat realistischer en praktischer moeten gaan denken over zin en spiritualiteit op de werkvloer.

Dit nummer opent met een interview met Ben Dragstra. Het is een bijdrage aan de serie over geestelijke verzor-
ging buiten de muren van zorginstellingen en laat zien dat in de Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozenopvang) 
veel levensvragen worden gesteld. Soms zijn er mensen die daar aandacht voor hebben, maar lang niet altijd.

Verdiepend, inspirerend en prikkelend. We hopen dat weer een jaar lang te zijn.
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