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Nieuws van bestuur en stafbureau
Vereniging en bestuur
Inzet VGVZ bij Corona-epidemie
In de vergadering van 20 april heeft het bestuur uitvoerig stilgestaan bij de tot nu toe ondernomen
acties van Coronateam en stafbureau in verband met de Corona-epidemie. Besloten is om de ingezette
koers voort te zetten: met veel input van collegae, samenwerking met relevante partners en actie tot
op het hoogste politieke niveau. Een en ander binnen de mogelijkheden van de beperkt beschikbare
menskracht, waarbij ook aandacht moet zijn voor doorgang van de reguliere, niet-Corona-gerelateerde,
activiteiten. Eigenlijk een parallelle ontwikkeling als in de acute gezondheidszorg dus.

Datum ALV en symposium?
ALV en het jaarlijkse symposium zijn voorlopig voorzien voor 5 oktober. Het is duidelijk dat deze datum
nog met veel onzekerheden omgeven is. Het bestuur zal in de mei-vergadering (18 mei) een definitief
besluit nemen óf en hoe ALV en symposium doorgang kunnen vinden.

Vacatures bestuur
Voor twee vacante bestuursposten (respectievelijk Wetenschap en Onderwijs/kwaliteitsregister) zijn
naar het zich laat aanzien goede kandidaten gevonden. Zij zullen bij de volgende bestuursvergadering
ter kennismaking digitaal aanschuiven.
Er is nu nog één vacature: door het aanvaarden van een betaalde functie bij Agora door Guido
Schürmann komt de portefeuille Beroepsontwikkeling en Innovatie vrij.
Belangstelling of meer informatie? Stuur dan een mailtje naar Gabrielle Gies, secretaris van de BAC.

Voorwaarden aspirant-lidmaatschap verruimd
Al in de maart-vergadering heeft het VGVZ-bestuur besloten om de toelatingseisen voor het aspirantlidmaatschap aan te passen. Voortaan kun je ook aspirant-lid worden als je een door de SKGV erkende
hbo-bachelor opleiding hebt én nog geen zending dan wel machtiging van RING-GV. Voorheen stond
het aspirant-lidmaatschap alleen open voor mensen die ófwel nog geen master-niveau hadden ófwel
nog geen bevoegdheid (zending/machtiging). Hiertoe is besloten omdat zich in de praktijk een
toenemend aantal kip-ei-situaties voordeed: om een baan te krijgen moet men lid zijn van de VGVZ,
om lid te worden was (voor hbo-bachelors) een zending noodzakelijk maar die krijgt men pas in het
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geval van een concrete baan. Bijkomend voordeel is dat de ingangseisen voor VGVZ en
kwaliteitsregister SKGV nu parallel lopen.
De eisen voor het reguliere lidmaatschap blijven onveranderd: binnen 5 jaar (de maximale duur van het
aspirant-lidmaatschap) moet je voldoen aan zowel masterniveau als zending/machtiging).

VGVZ bij coalitie Een tegen eenzaamheid
Ten slotte heeft het bestuur besloten tot deelname aan de nationale coalitie Een tegen eenzaamheid.
Dit is een door het ministerie van VWS opgezet initiatief met zowel landelijke als lokale acties en
activiteiten, en biedt ons als geestelijk verzorgers uitdrukkelijk de mogelijkheid om zichtbaar te zijn in
het sociale domein. Collega Maurice van der Put (werkveld GV Thuis) neemt namens de VGVZ deel, en
roept collega’s in den lande die al aangesloten zijn bij lokale initiatieven op om zich te melden.
Christien den Draak, beleidsmedewerker

Werkgroep GV bij Rampen
Sinds voorjaar 2019 is een landelijke werkgroep GV bij Rampen aan het werk om inbedding van
geestelijke verzorging in de crisis- en rampeninfrastructuur te realiseren. In deze werkgroep hebben
zitting: VGVZ (Robert Koorneef), ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, onderzoekers van
de Rijksuniversiteit Groningen, een consultant die regelmatig nauw betrokken is bij grote calamiteiten
in Nederland en enkele op dit terrein actieve geestelijk verzorgers. Op basis van Nederlands en
internationaal onderzoeksmateriaal is een notitie samengesteld om in de organisaties die belast zijn
met management van rampen en crises te bespreken. De notitie werd landelijk goed ontvangen.
Regionaal en plaatselijk binnenkomen bleek lastiger. De werkgroep had vlak voor de Corona-crisis een
pilot in voorbereiding om casuïstiek te verzamelen van de rol van geestelijk verzorgers bij een aantal
calamiteiten. De casuïstiek is bedoeld ter ondersteuning van de op te bouwen samenwerking met de
regionale en plaatselijke crisisinfrastructuur.
Wordt vervolgd!
Marjo van Bergen
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Uit het Coronateam
GV als cruciaal beroep
In de afgelopen weken heeft de VGVZ in samenspraak met het RIVM richtlijnen opgesteld over de wijze
waarop geestelijk verzorgers op de verschillende terreinen waar zij werkzaam zijn zo goed als mogelijk
hun werk kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd waren wij met overheid en parlement in gesprek over de
vraag of geestelijke verzorging niet expliciet gerekend moest worden tot de cruciale beroepen, van
belang om de samenleving draaiende te houden. Die erkenning is van gewicht in de speelruimte die
geestelijk verzorger toekomt. Dit heeft tot gevolg dat geestelijk verzorgers niet in de categorie
‘bezoekers’ worden ondergebracht in een zorginstelling en ook dat geestelijk verzorgers op locatie
kunnen werken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de door de overheid gestelde
richtlijnen en is het zeker mogelijk dat misschien maar een beperkt aantal uit een team die toegang
wordt verleend. In de komende tijd wordt een lockdown gecontroleerd en gefaseerd opgeheven en
zullen er zeker beperkingen voor burgers blijven bestaan. De VGVZ houdt je op de hoogte op welke
manier je als geestelijk verzorger terughoudend en maximaal werkzaam kunt zijn in de fase die nu
ontstaat. De laatste versie van de richtlijn staat op de VGVZ-website.

Bezoekregeling ouderen
Tijdens de persconferentie van de minister-president op dinsdag 21 april over de nieuwe maatregelen
werd ook gesproken over de bezoekregeling aan ouderen, die - behalve voor thuiswonende ouderen onveranderd blijft. Daarbij gaf hij aan dat er op advies van het Outbreak Management Team met
verschillende partijen gesproken wordt over versoepeling van de maatregelen. De VGVZ is uitgenodigd
om deel te nemen aan dat overleg.

Goede voorbeelden GV naar VWS
Vlak voor de paasdagen kwam op drie plekken de vraag van VWS om binnen 20 uur goede voorbeelden
van geestelijke verzorging aan te leveren: bij Agora, het CIO en de VGVZ. Deze vraag werd breed
gedeeld (ook bij levensbeschouwelijke organisaties die niet bij het CIO zijn aangesloten) en ondanks de
korte reactietijd kwamen van meerdere kanten zoveel reacties binnen dat in samenspraak met VWS
werd besloten om deze te beperken tot 10. Dat vroeg nog enige redactie en leidde tot een dag respijt.
De 10 goede voorbeelden geven een brede inkijk in wat er in de weken daaraan voorafgaand en op dat
moment speelde en speelt. Het is absoluut onvolledig, jullie leverden veel meer aan dan we delen
konden met VWS. VWS denkt nog na over de manieren waarop de goede voorbeelden ook met
brancheorganisaties en in de samenleving gedeeld kunnen worden.
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Corona-website
Op de speciale Corona-pagina’s van de VGVZ-website vind je voorbeelden van door collega’s
ontwikkelde goede praktijken. Denk aan rituelen, teksten, digitale manieren van contact en
inspirerende teksten. Ook vind je er informatie over Richtlijnen en politieke documenten.
Nieuw is de Nazorg pagina. Wat gebeurt er na de IC, na het oplopen van trauma's, na 'herstel', na
verlies van velerlei aard? Dat is het volgende thema dat ons massaal bezig gaat houden de komende
tijd, en we willen ons daar al voor warmlopen. Intussen is het mailadres nazorgcorona@vgvz.nl
aangemaakt. Je kunt daar alvast je ervaringen kwijt.
Oproep: wie wil gaan werken aan een inventarisatie van goede nazorgpraktijken? Meld je aan!

Dank aan alle (on)zichtbare collega’s
Ten slotte wil ik nadrukkelijk stil staan bij de inspanning die geestelijk verzorgers in de afgelopen
anderhalve maand hebben geleverd. Een groot aantal van jullie is in een vorm van hulpverlening
terechtgekomen die ongekend is en die een enorm beroep deed en doet op je inzet in zorg voor
patiënten, naasten en medewerkers. Een aantal kwam van de ene op de andere dag in een
noodgedwongen thuissituatie terecht, zocht de ruimte in zorgverlening op en sprak tegelijkertijd met
leidinggevenden over het belang wél aanwezig te moeten en willen zijn, en raakte zo in gesprek over
goede patiëntenzorg en over de medisch-ethische gevolgen voor bewoners en stervenden. Diverse
collega’s boden zich in no time met hand- en spandiensten aan, boden zelfgeschreven en goed
doordachte documenten aan.
Andere collega’s zijn betrokken in de gesprekken die de VGVZ met VWS voerde over de inzet van
geestelijk verzorgers, over het ontbreken van toegang tot patiënten, over de geestelijke verzorging als
vitaal en cruciaal beroep. Ondanks hun drukke werkzaamheden en de korte tijdspanne die beschikbaar
was tussen het moment dat de vraag werd gedeeld en de beschikbare tijd om te antwoorden werd er
veel aangeleverd dat diende om VWS en/of Kamervragen te voeden. Er werden veel en ook veel
indringende voorbeelden aangeleverd van wat geestelijk verzorgers doen in deze Coronatijd en
daarmee werd ook de creativiteit zichtbaar die jullie in crisistijd weten aan te boren.
Er is geen gelegenheid om ieder persoonlijk daarvoor te bedanken, het is inmiddels ook zo veel, via zo
veel schakels. Het gaat door. Ook al ervaren sommigen meer ademruimte, er is nog veel werk te doen.
Nazorg, voor jaren, dient zich aan. Hier wil ik iedereen die hard gewerkt heeft, van aan de frontlinie tot
achter de schermen, bedanken. Omdat je voor je gevoel gewoon je werk deed in ongewone tijd, omdat
je ongewone dingen deed die van belang voor ons allen zijn.
Robert Koorneef, directeur VGVZ
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Ervaringen van geestelijk verzorgers met werk in verband met Corona (onderzoek
RUG)
Beste geestelijk verzorgers,
Na de eerste fase waarin allerlei veranderingen optraden, willen we je (opnieuw) vragen om 5 tot 15
minuten de tijd te nemen voor de evaluatietool COVID-19. De vragen zijn bedoeld om in kaart te
brengen welke werkzaamheden jullie verrichten nu de eerste fase voorbij is, en voor welke dilemma’s
jullie je gesteld zien. Een verslag over de eerste resultaten kun je alvast lezen in een voorpublicatie van
TGV.
Daarnaast doen we een oproep voor focusgroepen binnen diverse werkvelden om ervaringen uit te
wisselen. Dit format werd door collega geestelijk verzorgers bij rampen als verrijkend ervaren. In de
vragenlijst kun je aangeven of je wilt meedoen. Invullen kan tot en met 4 mei. We zien je reactie graag
tegemoet.
Anieljah de Kraker (RUG), Hanneke Muthert (RUG), Jorien Holsappel (PThU), Erik Olsman (PThU)

Overlijden ten tijde van Corona - Oproep deelname PALZON-onderzoek
Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PalZon)
Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie complex. Niet alleen als mensen
overlijden door het Coronavirus, maar ook als mensen overlijden door andere aandoeningen. Wij doen
onderzoek naar de ervaringen van naasten én zorgverleners van mensen die tijdens de Coronacrisis zijn
overleden, met of zonder het Coronavirus. Als u in deze moeilijke periode tijd vrij kunt maken om deze
vragenlijst over uw ervaringen in te vullen, dan heel graag! Het kost 15 tot 20 minuten.

Wetgeving en beleid
FBZ
De Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) vertegenwoordigt ons en vele andere disciplines
bij cao’s en andere collectieve arbeidsrechtelijke zaken, zoals besprekingen rond reorganisaties en
sociale plannen. Tip: kijk eens op de website!
FBZ in coronatijd
Werken in de zorg tijdens Corona levert uiteraard ook arbeidsrechtelijke vragen op. De FBZ heeft een
aantal van deze veel gestelde vragen op een rijtje gezet. Ook zijn er flyers uitgebracht om mentaal en
fysiek fit te blijven. Samen met andere vakbonden heeft de FBZ nu wekelijks overleg om knelpunten
vanuit werknemers en professionals in de zorg door te geven. Zo heeft de FBZ een brandbrief aan de
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minister geschreven naar aanleiding van de beperkte beschikbaarheid van beschermingsmiddelen in de
zorg. Mochten jullie signalen of voorbeelden hebben die belangrijk zijn om mee te nemen, mag je ze
aanleveren bij Marten Tel.
Cao Ziekenhuizen 2019-2021
De definitieve tekst staat inmiddels online op de site van de NVZ. De pdf van de opgemaakte tekst volgt
zodra deze beschikbaar is.
Lid van de Ondernemingsraad?
De FBZ wil graag weten wie er uit de achterban lid is van een ondernemingsraad. Dat kan bij voorbeeld
handig zijn als er sociale plannen moeten worden vastgesteld. Onderhandelaars van de vakbond willen
dan niet voorbijgaan aan hun ‘eigen mensen’ binnen de OR. Daarnaast kun je bij verkiezingen steun
ontvangen van de FBZ, samen met de VGVZ. Daarom: OR-leden, maak je kenbaar bij de FBZ!
Rechtshulp
Bij FBZ-rechtshulp kun je terecht met individuele arbeidsrechtelijke problemen. Voor veel juridische
hulp is dit een goed adres, bijvoorbeeld als het gaat om functiewaardering of een (dreigend)
arbeidsconflict. Als VGVZ-lid kun je voor € 12 per maand aansluiten bij deze rechtshulp.
Marten Tel, afgevaardigde naar de algemene vergadering van de FBZ

Richtlijnen zorg
De VGVZ is betrokken bij het opstellen of herzien van diverse richtlijnen en kaders voor de zorg. Hierbij
een kort overzicht met steeds de naam van de deelnemer vanuit de VGVZ.
•
•
•
•
•
•
•

Herziening Zorgstandaard Dementie (Tim van Iersel). Dezer dagen is juist de nieuwe versie
verschenen.
Palliatieve Sedatie (Joep van de Geer e.a.)
Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking (Annemieke Kappert)
Kinderpalliatieve zorg (Loes Berkhout en Nette Falkenburg)
Visie op palliatieve zorg in de Huisartsenzorg (input geleverd door Charlotte Molenaar en Ruurd
van de Water, en Commissie Wetenschap)
ALS (Diet van Dorsser)
Rouw
Voor de werkgroep herziening van de richtlijn Rouw is de VGVZ gevraagd om de voorzitter te
leveren. Dr. Erik Olsman gaat deze taak op zich nemen. Daarnaast zal dr. Hanneke Muthert
deelnemen aan de werkgroep. Rouw is een thema dat door Corona nog geruime tijd aandacht
zal vragen. Goed om bij een zo belangrijke richtlijn een stevige inbreng vanuit ons vak te
kunnen leveren.
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Personalia & Publiciteit
Personalia
We ontvingen bericht van overlijden van twee (oud)collega’s. Voor zover bekend zijn zij niet overleden
aan Corona.
• Noor Ruven (63) overleed op 27 maart. Zij werkte in het OLVG in Amsterdam.
• Jacob Jan Rebel (88) overleed op 30 maart. J.J Rebel werkte als geestelijk verzorger in
ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort, en was ook de eerste hoogleraar in het vakgebied in
Nederland. Hiermee was hij in Groningen de voorganger van Johan Bouwer en Martin Walton.
Wij gedenken hen met respect en dankbaarheid.
Dr. Erik Olsman is onlangs benoemd tot universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging aan de
Protestantse Theologische Universiteit.

Publiciteit
•
•
•

Op de pagina In de pers van de Corona-afdeling op de website vind je veel bijdragen van
collega’s die de laatste tijd in het nieuws zijn geweest.
Alvast een vooraankondiging: het tv-programma Kruispunt komt op 25 mei met een themauitzending over geestelijke verzorging in de Ouderenzorg.
En ten slotte nog een vooruitblik naar het komende nummer van TGV. Hierin komen al
verschillende bijdragen van collega’s in verband met de Corona-epidemie: met ervaringen en
reflecties (o.a van Marieke Schoenmakers), eerste onderzoeksresultaten (Hanneke Muthert),
over het crisisteam Corona (Marjo van Bergen), het ontwikkelen van een Richtlijn voor
geestelijk verzorgers (Robert Koorneef) en PR en communicatie (Christien den Draak en Karin
Seijdell).

Christien den Draak, beleidsmedewerker
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Nieuws van de werkvelden en sectoren
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Werkveld V&V zoekt een secretaris
Het werkveld V&V is naarstig op zoek naar een secretaris. Een uitdagende bestuurstaak, waarin je
samenwerkt met een fijn team van collega's.
Meer informatie bij Hanneke Keur.

Hospicezorg
Bijeenkomst geestelijk verzorgers Hospicezorg uitgesteld
Er is geen bijeenkomst in mei van de geestelijk verzorgers Hospicezorg.
Het onderwerp 'Naasten' zal worden verplaatst naar 5 november, mits dat tegen die tijd mogelijk en
verantwoord is.
Marjanne Lam

Werkveld Psychiatrie
Werkveldraad
Karien van Roermund nam op 24 april afscheid van de Werkveldraad. We bedanken haar hier al voor
haar onvermoeibare en accurate praktische en inhoudelijk inzet al de jaren dat ze in de Werkveldraad
heeft gezeten. Zij was vertegenwoordiger van de raad in het toenmalige bestuur van de VGVZ.
Gerline de Jong, werkzaam bij GGZ inGeest en Kees Verduijn (Yulius), komen de Werkveldraad
versterken. We zijn blij met hun inzet!
Agenda
We willen op 12 november een ledenraadpleging houden. Noteer alvast -onder voorbehoud- de
datum in je agenda. We bezinnen ons op een boeiend programma.
Zorgprestatiemodel
Er is een tussenrapportage van het nieuwe zorgprestatiemodel. De Werkveldraad volgt de
ontwikkelingen en wat het voor onze beroepsgroep kan betekenen.
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Werkveld Mensen met een beperking
Symposium uitgesteld!
In verband met de onzekerheid door de Corona-epidemie heeft de Werkveldraad besloten het
symposium van 15 mei uit te stellen tot volgend voorjaar. De exacte datum zal gecommuniceerd
worden zodra we een fiat hebben van sprekers en workshopleiders.
Het symposium ‘Voorbij aan onzichtbaarheid, ongelijkwaardigheid en onmacht - over de kunst van
ambachtelijke afstemming’, is bedoeld voor geestelijk verzorgers die werken in de zorg voor mensen
met een beperking.
Het symposium wordt gehouden in Bloemendaal in de Arkgemeenschap daar. Het is bijzonder om te
zien hoeveel mensen hun steentje bijdragen in de voorbereidingen. En hoe inspirerend alleen al die
voorbereiding is.
Nieuw lid Werkveldraad
Onze Werkveldraad is uitgebreid met Melissa Dales, werkzaam bij Talant in het noorden van het land.
Met haar komst zijn alle regio’s vertegenwoordigd in de Werkveldraad en daar zijn we heel blij mee.
Gewoon Bijzonder zoekt professionals voor klankbordgroep
Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning
voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren
hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag te verbeteren. Als lid van de
klankbordgroep adviseer je de programmacommissie van Gewoon Bijzonder en het ZonMw-team over
het programma en de bijbehorende projecten. Meer informatie over het programma en de projecten
vind je op de programmapagina op de website van ZonMw.
Publicaties
Collega Elisabeth van Windt schreef een indrukwekkende roman over haar zoon Tobias: ‘Tobias, een
waargebeurd verhaal over liefde, verlies en hoop’.
LinkedIn
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in ons werkveld via de LinkedIn-pagina Mensen met een
beperking.
Elske Cazemier

Werkveld Geestelijke verzorging Thuis
Werkveld Geestelijke verzorging thuis
Leden: Maurice van der Put (voorzitter), Liesbeth ter Elst (secretaris), Karin Seijdell, Charlotte
Molenaar, Godelieve van Liebergen, Thea Kloek.
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Nieuwe naam van het werkveld
Vanaf maart is de naam van dit werkveld veranderd in Geestelijke verzorging Thuis. Daarmee wordt de
naam Eerste lijn waarmee in september 2014 is gestart verlaten. Geestelijke verzorging Thuis omvat
beter waarvoor het werkveld is. En of dat nu gerelateerd is aan zorg of aan welzijn of aan het sociaal
domein. Het gaat om de mensen die zich in de thuissituatie bevinden.
Daarbij hoort natuurlijk een nieuw mailadres: gvthuis@vgvz.nl .
LinkedIn groep Geestelijke verzorging Thuis
Er wordt op dit moment veel informatie in relatie tot Corona gedeeld op de LinkedIn groep VGVZ
Werkveld Geestelijke Verzorging Thuis. Zit je op LinkedIn? Wil je op de hoogte gehouden worden?
Maar ook: wil je zelf informatie delen? Meld je dan aan!
Opheffen landelijke kaart geestelijk verzorgers thuis
Per 1 maart 2020 is de landelijke kaart met geestelijk verzorgers werkzaam in de thuissituatie die te
vinden was op de VGVZ website opgeheven. Er is intussen een alternatief op geestelijke verzorging.nl.
We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de landelijke overzichtskaart. De
kaart heeft ons vier jaar geholpen onze beroepsgroep zichtbaar te maken in de thuissituatie.
Centra voor Levensvragen
Op de website www.geestelijkeverzorging.nl is een overzicht van de Centra voor Levensvragen. Zo zijn
dus de geestelijk verzorgers werkzaam in de thuissituatie nu te vinden. Mis je nog een centrum? Laat
het weten via het contactformulier dat op de pagina genoemd wordt.
Beveiligd mailen en appen
Voor het werken in de eerste lijn is het van groot belang om via een beveiligde weg te communiceren
met verwijzers. Daar zijn goede mogelijkheden voor. Veel verwijzers gebruiken de app Siilo om
beveiligd te appen. De berichten via deze app worden wel na 30 dagen gewist als je ze niet opslaat.
Siilo is kosteloos en voor zowel Apple als Android te gebruiken.
Daarnaast is het van belang om je mailverkeer te beveiligen. Mogelijk mail je vanaf je werk bij een
instelling, dan is de mail al beveiligd. Vaak met een ingebouwde optie bij Outlook (ZIVVER
bijvoorbeeld).
Als je vanaf een ander mailadres mailt, kun je ook gebruik maken van ZIVVER. Deze vorm wordt het
meest gebruikt door huisartsen. Je kunt de app kosteloos downloaden op je telefoon. Je moet dan een
account aanmaken om via ZIVVER te mailen. Dit kan zowel vanaf je computer als via je telefoon.
Thuis na een IC opname
Op dit moment ontwikkelt een aantal partijen onder begeleiding van Marike van der Schaaf (AMC) met
subsidie van ZonMw in het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ een netwerk voor de begeleiding
van patiënten die na een Intensive Care (IC) opname in het ziekenhuis naar huis worden ontslagen. We
denken dat de geestelijke verzorging hier ook een plaats in moet krijgen. Met een klein groepje
collega’s met ervaring in het begeleiden van patiënten die op de IC hebben gelegen, willen we dit
gesprek voorbereiden. Interesse? Stuur een email naar Charlotte Molenaar.
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Landelijk nummer voor Geestelijke Verzorging Thuis
Vanuit de deelprojectgroep Communicatie wordt hard gewerkt aan een communicatieplan rond
geestelijke verzorging thuis. Een concreet punt is het opzetten van een landelijk nummer, waar
verwijzers en burgers naartoe kunnen bellen om doorverbonden te worden met het centrum voor
levensvragen in de eigen regio. Dit zal gaan werken met een postcodezoeker. Dit nummer zal naar
verwachting in mei gelanceerd worden. Hierover komt dan bericht in onder andere de Nieuwsflits van
de VGVZ en ook op LinkedIn. Heb je vragen? Mail dan naar Karin Seijdell. Zij is de deelprojectleider
Communicatie vanuit de VGVZ.
Liesbeth ter Elst, secretaris

Katholieke sector
Beroepsverdieping
De sectorraad buigt zich ieder jaar weer over een mooi aanbod voor de leden van de katholieke sector.
De leesgroep is weer gestart, mensen kunnen ook per boek meedoen. Kijk voor informatie op de site.
Daarnaast zijn wij aan het denken over bezoek aan de christelijke gemeenschappen, waar de Bijbelse
historie voelbaar is. Gemeenschappen die bestaan naast Arabische gemeenschappen. Graag zouden
we willen weten of daar belangstelling voor is. We denken dan, ook vanwege de veiligheid, aan
Israël/Palestina of een reis naar Jordanië. Graag horen we van de leden waar hun belangstelling naar
uit gaat. Laat het ons weten via de mail.
Conventen en intervisiegroepen
In het verleden waren er over het land verspreid verschillende conventen. We zouden graag in beeld
krijgen welke conventen nog bestaan en hoe de samenstelling van de groep is. Zo kunnen we nieuwe
collega’s ook makkelijk verwijzen. Laten jullie het weten?
Landdag
De landdag voor dit jaar staat gepland op 9 november. Het thema is: Zin in muziek? Reserveer
voorlopig alvast de datum. Mochten de maatregelen rondom de Coronacrisis langer voortduren, dan
besluiten we tot verplaatsing van de landdag. Meer informatie volgt eind juni.
Nieuwe leden
De zittingstermijn van leden van de sectorraad is 4 jaar met één verlenging van 4 jaar. Dat maakt dat
wij altijd nieuwe leden kunnen gebruiken. Met voldoende mensen is de taak ook niet te zwaar. We
kunnen dus nieuwe mensen gebruiken. Lijkt het je wat, neem dan contact op met een van de
sectorraadsleden voor meer informatie. We praten je graag bij.

Godelieve Pieper (voorzitter) en Hans van Wijk (secretaris)
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Gegevens bestuur en raden VGVZ
Namen en contactgegevens vindt u hier.

Wijzigingen
Graag houden wij ons ledenbestand zo up-to-date mogelijk. Geef daarom wijzigingen in uw emailadres of in uw andere gegevens (werk of privé) door aan het secretariaat.

Agenda
Activiteiten van de werkvelden en sectoren worden ook vermeld op de website van de VGVZ. Voor
het aanmelden van activiteiten kunt u een mail sturen naar het secretariaat.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vermoedelijk in oktober of november 2020. Kopij kunt u
aanleveren bij het secretariaat van de VGVZ.
Tussendoor verschijnen steeds Nieuwsflitsen met korte, actuele berichten.
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