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Iedereen die cliënt is bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland kan een 
beroep doen op de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger biedt 
ondersteuning en begeleiding op het gebied van zingeving en levens-
vragen. 

Zingeving en levensvragen
Wat is waardevol in mijn leven? Waaruit put ik kracht en inspiratie?  
Hoe kan ik mijn leven goed en zinvol leven? Waarom overkomt mij dit? 
Wie ben ik nu nog? (Hoe) kan en wil ik verder?
Vragen die voor vrijwel ieder mens vroeg of laat in zijn leven spelen. Soms 
sluimerend op de achtergrond en soms - in tijden van psychische of spiri-
tuele nood - heel dringend. Het ontbreken van een bevredigend antwoord 
op dergelijke vragen kan gevoelens van uitzichtloosheid, machteloosheid, 
zinloosheid en leegte meebrengen en als heel schrijnend worden ervaren. 

Tijd voor een gesprek?
Op die momenten kan het prettig zijn om eens met iemand van gedachten 
te wisselen. Om niet alleen te zijn in je worsteling. In het gesprek verschij-
nen soms plots nieuwe openingen. De geestelijk verzorger is een gespreks-
partner die vertrouwd is met deze thema’s/gesprekken en geoefend is om 
hierover in gesprek te gaan. 

In het contact is er ruimte om:      
• stil te staan, op adem te komen
• je eigen levensverhaal te vertellen en te ordenen
• de persoonlijke betekenis van gebeurtenissen en ervaringen te onder-  
 zoeken
• te (her)oriënteren (waar kom ik vandaan, waar wil ik heen, wat is mijn   
 kompas?)
• (opnieuw) te verbinden met jouw bronnen van kracht en inspiratie

Gesprekken kunnen gaan over religieuze of spirituele onderwerpen, maar 
dat hoeft niet; de geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht levens-
overtuiging. 

De geestelijk verzorger kan naast individuele begeleiding ook begeleiding 
bieden bij groepsgesprekken en bij (herdenkings)diensten, vieringen en  
andere rituele momenten.

Gesprekken met de geestelijk  
verzorger zijn altijd vertrouwelijk 
van aard.

Vertrouwelijkheid

MEER INFORMATIE? 

Wil je een afspraak maken met de 
geestelijk verzorger dan kun je dat, 
telefonisch of via e-mail, doen met:
 
Rianne Immel (geestelijk verzorger)
T 06 34 20 45 23
E r.immel@ribw-nr.nl

Secretariaat ZIenK 
T 024 382 05 00
E secretariaat_zi&k@ribw-nr.nl

Geestelijke Verzorging

Ondersteuning en begeleiding bij zingeving en levensvragen
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‘Herstel heeft te maken met 
het ontstaan van een nieuwe 
betekenis en zin in het leven, 
terwijl men over de ramp-

zalige gevolgen van een psy-
chiatrische aandoening heen 

groeit.’ (Anthony, 1993)

Zingeving en herstel

Rianne Immel


