CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen,
zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke
zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk
binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.
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Geestelijke Verzorging
in Nieuw Rijsenburgh

Geestelijke verzorging

Een opname in een zorginstelling haalt u uit uw oude en vertrouwde omgeving. We
verlaten niet alleen een huis, maar nemen tegelijkertijd afscheid van mensen en veel
herinneringen. In korte tijd verandert er veel en komt er veel op u af. Dit geldt niet
minder voor het verblijf dat daar op volgt. Dit kan allerlei vragen, gedachten en gevoelens
oproepen.

Beste bewoner, familielid en/of contactpersoon,
Graag zetten we in deze folder uiteen wat geestelijke verzorging inhoudt en voor u
kan betekenen. Daarnaast zetten we een aantal praktische zaken voor u op een rij.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Achterin vindt u de contactgegevens
van de geestelijk verzorgers. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan gaan over:
- Wat u is overkomen.
- Uw zorgen.
- Keuzes die u moet maken.
- Uw geloof of levensbeschouwing.
- De zin van uw leven nu en straks.
De geestelijk verzorger geeft u allereerst de ruimte om uw verhaal te vertellen, luistert
naar uw vragen en wil samen met u op zoek gaan naar wat het Woord van God daarover
te zeggen heeft.

Pastorale begeleiding
Geschiedenis en identiteit

De stichting Hervormd Diaconale Gezondheidszorg, afgekort HDG, staat aan de wieg
van het ontstaan van zowel De Goede Ree in 1953 als de Samaritaan in 1976, wat nu bijéén
is gekomen in Nieuw Rijsenburgh. In 2004 heeft de HDG de bestuurlijke bevoegdheden
overgedragen aan een zorggroep, waar inmiddels meerdere zorginstellingen op GoereeOverflakkee deel van uitmaken, waaronder het van Weel-Bethesda ziekenhuis. Deze
zorggroep werkt onder de naam CuraMare.
Nieuw Rijsenburgh heeft een protestants-christelijke grondslag. De organisatie wil zich
in haar werkzaamheden laten leiden door de Bijbel en de drie formulieren van enigheid:
Heidelbergse Catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Wanneer u lid bent van een kerkelijk gemeente is het in de eerste plaats hun taak om u
pastoraal te begeleiden. Indien nodig kan de geestelijk verzorger contact leggen tussen
u en uw thuisgemeente of de kerkelijke gemeente van uw keuze. In sommige gevallen
wordt u automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente in Middelharnis/
Sommelsdijk. In andere gevallen moet u er zelf om vragen. Dit is afhankelijk van uw
denominatie en/of eigen voorkeur. Het is in ieder geval van belang dat de kerkelijke
gemeente op de hoogte blijft van uw situatie. Informeer de kerkenraad bij
ziekenhuisopname, achteruitgang van de gezondheid of andere omstandigheden. Dit
laatste is ook van belang wanneer u komt te overlijden, aangezien de zorg rondom de
begrafenis de verantwoordelijkheid is van de kerkelijke gemeente en niet van de
geestelijke verzorging. Dit betekent, dat een rouwdienst en een begrafenis in principe,
dus altijd wordt geleid door de eigen predikant/voorganger/consulent van de overledene.
Alleen in bijzondere omstandigheden kan er eventueel een beroep worden gedaan op de
geestelijke verzorging van het huis.

Praktijk van de geestelijke verzorging

Kennismaking
In de eerste weken van uw verblijf komt de geestelijk verzorger op bezoek om kennis
te maken. Dat biedt hij bij iedereen aan, ongeacht de levensbeschouwing en is geheel
vrijblijvend. Zo is de geestelijke verzorging er voor iedereen! Elke afdeling heeft zijn
eigen geestelijk verzorger. Hieronder ziet u de taakverdeling, welke ook bekend is onder
de medewerkers.
Vervolgbezoeken
Een vervolgbezoek brengt de geestelijk verzorger uitsluitend wanneer u daar behoefte
aan heeft en het op prijs stelt. U of uw geliefden kunnen op verschillende manieren om
een gesprek vragen: via een verzorgende, via de receptie of rechtstreeks. Zij geven dit
door en de geestelijk verzorger komt dan zo snel mogelijk bij u op bezoek of maakt met
u een afspraak.
Taakverdeling
Om duidelijkheid te geven aan u als bewoner en aan de collega’s uit de verzorging;
hebben wij onze taken verdeeld en zijn wij verantwoordelijk voor het volgende:
Ds. J. de Jong; bouwdeel A, de hotelkamers en de woongroepen: 547,549,551,553,555,
349,351, 281 en 283.
Drs. T.A.P. Streefkerk: alle appartementen (uitgezonderd die van bouwdeel A) en de
woongroepen: 285,287,483 en 485.
De huurappartementen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de geestelijke
verzorging.

Ziekenhuisbezoek
De geestelijke verzorging gaat alleen bij mensen op bezoek wanneer zij in Nieuw
Rijsenburgh verblijven. Het ziekenhuisbezoek behoort tot de eventuele kerkelijke
gemeente. Tegelijkertijd is in het ziekenhuis ook een geestelijk verzorger beschikbaar.
Familie en contactpersonen
Niet alleen voor de bewoner verandert er veel, maar ook voor u als familie en/of
contactpersoon komt er ineens veel op u af. Zo kunnen er vragen ontstaan rondom
kerk, geloof of ethiek. Schroom niet om de geestelijk verzorger aan te spreken of te
benaderen, zodat hij u op weg kan helpen.
Levenseinde
‘Mensen in een woonzorgcentrum verkeren in de avond van hun leven’. Het einde komt
steeds dichterbij. Wat kan dat een strijd zijn en wat kunnen we daar soms moeilijk
woorden aan geven. We worden daar regelmatig mee geconfronteerd en het kan leiden
tot allerlei gedachten, gevoelens en vragen. ‘Ik zou zo graag mijn eigen begrafenis op
papier willen zetten, maar ik weet niet waar te beginnen’. Is er leven na dit leven? Waar
kan ik me aan vast houden?
Woorden als reanimatie en palliatieve zorg kunnen in deze fase ook vallen en onrust
geven. De geestelijk verzorger wil aan u en uw geliefden de ruimte geven om daarover
in gesprek te gaan. Om zo met u afscheid te kunnen nemen van het leven; met als doel
te kunnen sterven.
Integrale zorg
De geestelijke verzorging wil vanuit haar vakgebied, samen met alle andere collega’s
dienstbaar zijn aan de bewoner. De geestelijke verzorging is dan ook onderdeel van het
zogenaamde zorgleefplan.

Bijeenkomsten rond de Bijbel

Overige informatie

Kerkdiensten
Iedere zondagmorgen wordt er voor de bewoners van de zorgappartementen een
kerkdienst gehouden in de Lukaskapel van Nieuw Rijsenburgh. Tevens wordt er in de
middag een aangepaste kerkdienst georganiseerd. Verder zijn er kerstvieringen en
vinden er in de week van Goede Vrijdag passiepaasvieringen plaats. U in het bijzonder,
maar ook uw familie is daarbij van harte uitgenodigd.

De Lukaskapel
Hoewel de kapel soms voor verschillende doeleinden gebruikt wordt, is de kapel altijd
open, zodat u even tot bezinning kunt komen en/of er even samen met familie/vrienden
kunt verkeren. Deze kapel kan ook gebruikt worden voor een rouw- of afscheidsdienst.

Bijbelgesprekskringen
In de even weken vindt in de Lukaskapel op dinsdag om 10.00 uur de zogenaamde grote
Bijbelkring plaats, bedoelt voor iedere bewoner die in een zorgappartement verblijft. De
geestelijk verzorger staat samen met u stil bij een gedeelte uit de Bijbel. We luisteren
naar wat God tot ons te zeggen heeft. Dit wordt omlijst met gebed en het zingen van
een aantal psalmen en/of gezangen, onder begeleiding van het orgel. Buiten deze
gesprekskring zijn er nog een aantal Bijbelkringen voor de verschillende woongroepen.
Voor meer informatie over bijeenkomsten rond de Bijbel verwijzen wij u naar het actuele
activiteitenoverzicht.
Schroom niet om bij de verzorging aan te geven, dat u graag de kerkdienst en/of de
Bijbelkring wilt bezoeken. Zij zullen er voor zorgen, dat iemand u komt ophalen.
Herdenkingsbijeenkomst.
Een aantal keer per jaar vindt er een moment van herdenken plaats, waar de namen
worden genoemd van hen die ons zijn ontvallen.

Bijbels(e) literatuur
Als u niet in het bezit bent van een Bijbel, maar die om wat voor reden dan ook graag
zou willen hebben, kan de geestelijke verzorging u kosteloos een Bijbel geven.Daarnaast
is er in de bibliotheek een grote letter Bijbel beschikbaar, die u kunt lenen. Wilt u zich
verdiepen in een bepaald onderwerp dan kunt u een beroep doen op de bibliotheek van
de geestelijke verzorging.
Tot slot
Mocht u een vraag of opmerking hebben naar aanleiding van deze folder of andere zaken
met betrekking tot de geestelijke verzorging, neem dan gerust contact op met ds. J. de
Jong of drs. T.A.P. Streefkerk, geestelijk verzorgers van Nieuw Rijsenburgh.
Tel: 0187 48 83 00
Email: J.deJong@nieuwrijsenburgh.nl, T.Streefkerk@nieuwrijsenburgh.nl

