
 

 

protestants geestelijk verzorger 

“Afdeling voor Levensbeschouwing en Zingeving” wordt de nieuwe naam voor de Dienst Geestelijke Verzorging. 

Wij zijn geestelijk verzorgers in het Groene Hart Ziekenhuis en we ondersteunen patiënten tijdens hun opname. 

We leven mee, geven tijd, haken aan bij vragen en uitroepen als: ’Hoe verwerk ik deze schok?’, ‘Wat betekent dit 

in mijn leven?’, ’Ik wil graag mijn verhaal kwijt’, ’Hoe moet het verder met de behandeling?‘, ’Waar vind ik kracht?’ 

Onze afdeling bestaat op dit moment uit een Protestantse en een 

Rooms-Katholieke geestelijk verzorger in vaste dienst. Daarnaast werken een humanistische en een islamitische 

geestelijk verzorger op oproepbasis. Voor ons allen geldt dat niet onze eigen levensopvatting leidend is in de 

gesprekken met patiënten en hun naasten. Leidend is de zingeving die de ander in zijn/haar situatie zoekt en 

vindt. Samen in gesprek zijn, samen zoeken naar hoop, samen stilzijn bij verdriet. 

Vanwege het vertrek van onze Protestantse collega zoeken wij vervanging. 

Dit ga je doen 

Als geestelijk verzorger in het ziekenhuis kom je vaak op je “eigen” klinische afdelingen. Je bent daar een 

aaneengesloten tijd aanwezig en biedt begeleiding en ondersteuning aan patiënten en hun naasten met vragen 

rondom zingeving, ziekte en gezondheid, sterven en leven. Je werkt waar mogelijk samen met de andere 

zorgverleners, in acht nemend dat je een vertrouwensfunctie hebt. 

Naast de werkzaamheden voor individuele patiënten en hun naasten ben je medeverantwoordelijk voor de 

organisatie van wekelijkse kerkdiensten. Er wordt verwacht dat je ongeveer maandelijks zelf voorgaat in een 

kerkdienst. Je zult hierbij samenwerken met onze kerkvrijwilligers, een groep zeer betrokken mensen. 

Je houdt je niet alleen bezig met directe patiëntenzorg. De afdeling voor Levensbeschouwing en Zingeving 

organiseert jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden. Verder nemen we deel aan het Medisch 

Ethisch Platform en zijn we beschikbaar voor het leiden van moreel beraad. Daarmee leveren we tevens een 

bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van ethiek en levensbeschouwing in het ziekenhuis. Jouw eigen 

creatieve inbreng in dit alles is welkom.  

Dit breng je mee 

• Je hebt de academische opleiding Theologie afgerond. 

• Je bent lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en hebt bevoegdheid om ambtshalve te functioneren 

binnen de PKN. 

• Als je ervaring hebt binnen het instellingspastoraat, dan is dat mooi meegenomen. 

• Je staat open voor iedereen en je stapt gemakkelijk op mensen af. 

• Je staat open voor veranderingen en je denkt enthousiast mee over nieuwe ontwikkelingen. 

• Je bent of zult worden ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk 

Verzorgers (SKGV) en bent of wordt lid van de beroepsvereniging VGVZ. 



• Kom je bij ons werken dan vragen wij om een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag).  

Bij ons krijg je 

• Een dienstverband van 20 uur. Samen met jou maken we afspraken over de dagen waarop je komt werken. 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid en gelijkblijvende 

bedrijfsomstandigheden is er zicht op een vast dienstverband. 

• Salaris conform Cao Ziekenhuizen, FWG 65 (bij een 36-urige werkweek maximaal € 5.504 bruto per maand). Je 

wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring. 

• Een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag (dus 14 maandsalarissen per jaar). 

• Goede bereikbaarheid, op loopafstand van het centraal station en dichtbij de A12. 

Daarnaast wordt er veel georganiseerd om jou te helpen energiek te blijven. Van mindfulness- en yogalessen tot 

een fietsplan, korting op sportscholen, gratis voedingsadvies en/of beweegadvies.  

Werken bij het GHZ 

Wij zijn hét ziekenhuis in het Groene Hart. Groot genoeg voor brede zorg, maar overzichtelijk genoeg voor korte 

lijnen. We staan open voor iedereen. Ons karakter? Gewoonweg hartelijk. Met een no-nonsense houding én oog 

voor elkaar. Dat zie je terug in de werksfeer op de afdelingen. In de zorg voor onze patiënten. En in onze zorg 

voor jou. Want pas dan vinden wij dat ‘t klopt. 

Meer weten 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paula Mesman, teamleider, 0182-505746, 

paula.mesman@ghz.nl of Andrea de Jong, geestelijk verzorger, 0182-505955, andrea.de.jong@ghz.nl. 

Voor interne medewerkers 

Voor interne kandidaten is een verklaring omtrent gedrag (VOG) en de duur van het dienstverband niet van 

toepassing. 

 


