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Haagsche
ZinThuis zinv� leven
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Haagsche-Zin is hèt loket voor burgers en verwijzers voor 
levensvragen.  De geestelijk verzorgers aangesloten bij dit Centrum
voor Levensvragen vormen met elkaar een kennisplatform voor 
zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Een breed aanbod voor 
uiteenlopende levensvragen, gericht op met veerkracht en 
vertrouwen verder gaan.
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Den Haag; Leidschendam-Voorburg; Rijswijk; Wassenaar; Zoetermeer

Tel: 06 82 38 85 20 (bereikbaar tussen 08:00 - 22:00 uur)
Email: info@haagsche-zin.nl
www.haagsche-zin.nl
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Mensen zoeken naar zin en betekenis in hun leven, juist bij verandering 
kan je het leven bevragen. Zo wordt de zin van het leven bijvoorbeeld bij 
ziekte of een verlies opnieuw bevraagd. Door aandachtig te luisteren 
naar levensvragen en die met elkaar onder woorden te brengen, draagt 
geestelijke verzorging bij aan het welbevinden van mensen. Doel is het 
bevorderen van persoonlijke groei, zorgen dat mensen veerkrachtiger in 
het leven staan, meer weerbaarheid hebben bij tegenslagen en kunnen 
komen tot eigen regie. 
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Geestelijke verzorgers zijn deskundigen op het gebied van levensvragen. Zij 
kunnen mensen bijstaan in de thuissituatie met een aantal vertrouwelijke 
gesprekken. Ze bieden een luisterend oor en hebben aandacht voor ieders 
persoonlijke (levens)verhaal om te verkennen wat inspiratie en veerkracht 
geeft.

Geestelijk verzorgers hebben een opleiding op masterniveau. De kwaliteit
wordt gegarandeerd door de Stichting Kwaliteitsregister GV (SKGV).

Meer informatie over levensvragen en het werk van een geestelijk 
verzorger kunt u vinden op de website www.geestelijkeverzorging.nl
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U kunt vrijblijvend contact opnemen met Centrum voor Levensvragen 
Haagsche-Zin via telefoon, mail of door het invullen van het contactfor-
mulier op de website. Samen met u wordt besproken wat mogelijk is.
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voor iedereen van 50 jaar of ouder of in de palliatieve fase en woont in 
de regio Den Haag e.o. Vijf gesprekken zijn kosteloos.

bij het verwerken van slecht nieuws 

bij eenzaamheid en verdriet

bij woede en machteloosheid

bij vragen en onzekerheid

bij rouw en verlies

bij vragen rondom schuld en schaamte

bij somberheid en gevoelens van isolement, vastzitten

wanneer de eigen situatie als uitzichtloos wordt ervaren

als familie of naasten ondersteuning nodig hebben

.........


