Geestelijke verzorging
Wat is geestelijke verzorging?
Bij een geestelijk verzorger kunt u met al uw vragen terecht rondom geloof. Maar ook willen we u begeleiden en
helpen als u te maken krijgt met zingevingsvragen. Dat is een mooi woord voor alle dingen die het leven waard
maken geleefd te worden.

Wij zijn er voor jou!
Iedereen maakt in het leven dingen mee die chaos geven. Verhuizing, ziekte, overlijden, vriendschappen of relaties
die anders lopen dan je hoopt. De geestelijk verzorgers van Lunet zorg kunnen u hierbij ondersteunen en begeleiden
om dit een plek te geven.
De geestelijk verzorger
Vroeger heette een geestelijk verzorger op een instelling ook wel pastor. Dat is al een tijdje niet meer zo. Wij zijn er
voor iedereen die gelooft of niet gelooft. Wij begeleiden iedereen die worstelt met de zin van zijn/haar leven.
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Samen op zoek
Wij willen graag samen met u op zoek gaan. Dat hoeft niet te betekenen dat we ook een oplossing vinden voor uw
vraag. Sommige zaken doen nu eenmaal pijn en dat kan ook in de toekomst zo blijven. Samen willen we bereiken dat
wat u dwars zit hanteerbaar wordt en ervoor zorgen dat u weer
zin krijgt in het leven. Zodat het leven weer wat fijner wordt. Wij begeleiden iedereen met een verstandelijke
beperking van jong tot oud. Samen spreken we het volgende af:
• hoe vaak de geestelijk verzorger langskomt
• hoeveel tijd er tussen de bezoeken zit
• wat het onderwerp wordt van de gesprekken
• wat we willen bereiken met de bezoeken
Hoe kunt u geestelijke verzorging krijgen?
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Lunet zorg, is een indicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg nodig. Deze kunt u zelf aanvragen of u kunt dit met een
MEE-consulent doen. Zonodig ondersteunen wij u daarbij. Ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u bij
ons terecht en mogelijk via uw aanvullende ziektekostenverzekering. Informeer daarom ook even bij uw
zorgverzekeraar.
Meer informatie?
Neem dan contact op met het Cliëntbureau van Lunet zorg.
Van Vorststraat 1a, 5622 CV Eindhoven
Op afspraak: Gebint 1, 5521 WD Eersel
T: 088 551 6000
E: clientbureau@lunetzorg.nl
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