
Wilt u meer weten over onze locaties
of alvast een virtueel kijkje nemen:  

www.dimence.nl/locaties www.dimence.nl
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Hoe je met ons in contact komt, lees je in het 
inlegvel. Ook kun je via de receptie met een van ons 
worden doorverbonden. Of gebruik ons mailadres: 
geestelijkeverzorging@dimence.nl

Er is een weg die niemand gaat
Als jij hem niet gaat

Wegen ontstaan wanneer wij ze gaan
Zoveel dichtgegroeide wachtende wegen

Van niet geleefd leven overwoekerd
Er is een weg die niemand gaat

Als jij hem niet gaat

Jouw weg is er
Een weg die ontstaat
wanneer jij hem gaat

Werner Sprenger

www.facebook.com/dimenceggz
@dimence



Geestelijke verzorging
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Op zoek naar ruimte om verder te gaan?
Tijd voor bezinning!

Samen werken aan een beter leven



Dan kun je in gesprek met een geestelijk 
verzorger van Dimence. Pasklare antwoor-
den zijn er niet, maar al pratend kan er 
misschien ruimte ontstaan waardoor je 
verder kunt.

VOOR IEDEREEN
Geestelijk verzorgers sluiten aan bij jouw 
achtergrond, wat voor levensvisie je 
ook hebt. De insteek is altijd: een open 
gesprek van mens tot mens. Van daaruit 
zoeken we naar wat voor jou passend is. 
Heb je een specifieke vraag op religieus 
gebied, waaraan wij niet kunnen voldoen, 
dan kunnen wij bemiddelen zodat je 
terechtkomt bij een geestelijk verzorger 
van jouw voorkeur.

Geestelijk verzorgers hebben een be-
roepsgeheim. Alles wat je ons vertelt is 
vertrouwelijk, als je dat wilt. 

Ook gezinsleden, familie en andere naas-
ten kunnen bij ons terecht. 

GEESTELIJKE VERZORGING 
IN DE PRAKTIJK
Wat doet een geestelijk verzorger? 
Allereerst zijn er persoonlijke gesprekken. 
Je kunt zelf om een gesprek vragen. 
Of het kan zijn dat je behandelaar of 
hulpverlener je aanraadt met een van 
ons te praten. Als het nodig is, kunnen 
er meer gesprekken volgen. 
We zijn beschikbaar voor alle mensen.

Of je komt ons tegen bij groepsactivitei-
ten. Op sommige afdelingen vormt een 
blok ‘Kijk op het leven’ of een module 
‘Levensvragen’ een vast onderdeel van het 
behandelprogramma. Soms is er een reeks 
bijeenkomsten rond een speciaal thema.

Loop je rond met vragen en gedachten die niet zomaar weggaan? 
Die je belemmeren in je dagelijkse leven? Je vindt het leven 
zwaar, je ervaart een schuldgevoel, je hebt veel verlies geleden, 
of je bent op zoek naar nieuwe inspiratie. Of misschien wil je 
gewoon je hart luchten, heb je behoefte aan een ritueel of ben 
je op zoek naar kracht om het vol te houden.



Bij bijzondere gelegenheden, zoals een 
sterven, kunnen wij helpen vorm te geven 
aan een afscheidsritueel. 

Ook zijn we beschikbaar voor specifieke 
godsdienstige begeleiding.

Ten slotte zijn wij ook voorganger in 
de vieringen op zondag.  

TIJD VOOR BEZINNING

Deventer:
In Deventer verzorgen wij iedere zondag-
morgen onder de noemer ‘Viering van 
het Leven’ om 10.00 uur een viering in 
de Elisabethkapel in het gebouw ‘De 
Steerne’ op het terrein van Brinkgreven. 

Naast de Elisabethkapel is een stilte-
ruimte en een Maria grot ingericht, beide 
rustige plekken om tot jezelf te komen. 
De stilteruimte is geopend op tijden dat 
er een geestelijk verzorger aanwezig is. 
Bij de Maria grot kun je altijd terecht.

Zwolle:
In Zwolle zijn er voor de locatie aan de 
Eerdelaan vieringen in samenwerking 
met het nabijgelegen verpleeghuis Het 
Zonnehuis. Deze vieringen beginnen 

om 11.30 uur in het kerkgebouw ‘De Open 
Kring’ dat tegen het Zonnehuis is aange-
bouwd. De diensten hebben een open en 
oecumenisch karakter en iedereen is er 
welkom.

Ook is er een stilteruimte te vinden op 
de 1e etage. Je kunt er op alle momenten 
van de dag terecht om stil te worden, te 
schrijven of te lezen.

Almelo:
In Almelo is er een stilteruimte op de 
begane grond. In Almelo en Raalte zijn er 
geen vieringen, maar wordt zoveel mogelijk 
de weg gewezen naar vieringen in de wijk. 
De geestelijk verzorger kan daarbij helpen. 

Pasklare antwoorden 
zijn er niet, maar al 
pratend kan er misschien 
ruimte ontstaan waardoor
je verder kunt.

!


