Factsheet Geestelijke Verzorging

Versie 25 maart 2020 ~ definitief

Zorg en Geestelijke Verzorging in tijden van Corona
•
•

•

Corona roept vragen op ten aanzien van fysieke zorg om het virus te bestrijden. Tegelijkertijd roept Corona
ook zingevingsvragen op, onzekerheid over toekomst, gezondheid en naasten.
Deze zingevingsvraagstukken kunnen professioneel worden ondersteund door aan instellingen verbonden
geestelijk verzorgers. Normaal zijn die in zorginstellingen voldoende te vinden.
Op dit moment is de vraag veel groter. Via de regionale Centra voor Levensvragen (zie
https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/) zijn geestelijk verzorgers beschikbaar voor geestelijke bijstand
in de thuissituatie.
Naast de interne geestelijk verzorgers zijn er in tijden van nood ook deskundige, externe, geestelijke
verzorgers kerkelijke bedienaars, pastores, imams, pandits, humanistisch geestelijk verzorgers en dominees
beschikbaar vanuit verschillende geloofsrichtingen om ondersteuning te bieden. De geloofsgenootschappen
bieden ondersteuning en geestelijke bijstand aan de hulpvragers.
Contact met relevante partners

•
•
•

Geestelijk verzorgers nemen bij de praktische ondersteuning de hygiëne voorschriften en richtlijnen van het
RIVM en de GGD in acht.
Op www.geestelijkeverzorging.nl vindt u meer informatie over geestelijke verzorging in het algemeen. Ook is
daar een speciale Corona-pagina (https://geestelijkeverzorging.nl/corona/) ingericht.
Lokale overheden en zorgaanbieders die meer willen weten over de samenwerking met religieuze organisaties
is de brochure Tweeluik religie en publiek domein1 van het ministerie van BZK en de VNG aanbevelenswaardig.
Samenwerking met Religieuze en Levensbeschouwelijke organisaties

Kerkgenootschap

• Algemene Doopsgezinde Sociëteit,
Anglicaanse Kerk in Nederland
• Christelijke Gereformeerde Kerken
• Evangelische Broedergemeente
• Gereformeerde Gemeenten in Nederland
• Kerkgenootschap van de Zevende-dags
Adventisten
(Ned. Unie)
• Koptisch-Orthodoxe Kerk
• Leger des Heils
• Moluks Evangelische Kerk
• Nieuw-Apostolische Kerk
• Oud-Katholieke Kerk van Nederland
• Rafaël Nederland
• Remonstrantse Broederschap
• Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
• Verenigde Pinkster- en
Evangeliegemeenten in Nederland
• Voortgezette Gereformeerde Kerken in
Nederland
Rooms Katholieke Kerk Nederland

Protestantse Kerk in Nederland

•

1

Specifieke, landelijk relevante gegevens

De kerken aangesloten bij het CIO en de hieronder
opgenomen overige denominaties adviseren u om bij
zorgvragen contact op te nemen met de lokale
parochie of kerkelijke gemeente van het
kerkgenootschap van de hulpvrager.
Voor aanvullende informatie zie de informatie in
deze tabel.

~ Deze lijst is opgesteld door het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken. Voor vragen kunt u terecht bij Mr Daniëlle
Woestenberg 030 232 69 00 en www.cioweb.nl

U kunt contact opnemen met de lokale parochie
(www.zoekparochie.nl) of het bisdom van de hulpvrager. De
bisdommen zijn te vinden via
https://www.rkkerk.nl/kerk/bisdommen/
Voor vragen over hulpbehoevenden in een zorginstelling of
in thuisquarantaine die tot een gemeente van de
Protestantse Kerk behoren geldt, kan het beste contact
opgenomen worden met die plaatselijke gemeente. Deze
plaatselijke gemeente (met als naam Protestantse
Gemeente, Hervormde Gemeente, Evangelisch-Lutherse
Gemeente of Gereformeerde Kerk) is in het telefoonboek te

Digitale versie van het Tweeluik religie en publiek domein
1
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Christelijke Gereformeerde Kerken
Christelijke Gemeente Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt
ABC-Gemeenten
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
Het Apostolisch Genootschap

Hersteld Hervormde Kerk
Kerk van de Nazarener
Nederlands Gereformeerde Kerken
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Orthodoxe Kerk in Nederland
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Remonstrants Broederschap
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Hindoeïstische Geloofsgemeenschap
Geestelijke verzorging op Humanistische
grondslag
Boeddhistische Unie Nederland
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)
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vinden of op internet met als zoekterm "PKN +
[plaatsnaam]”.
Ook kan contact opgenomen met de afdeling
gemeentecontacten van de Protestantse Kerk in Nederland
in Utrecht. Dit is bereikbaar onder tel. 030 - 880 1 880 (ma
t/m dondag van 9-21 uur, vrijdag van 9-16 uur).
diaconaat@cgk.nl
Landelijke website: www.cgn.nl
E-mailadres pastoraat: pastoraat@cgn.nl
info@diaconaalsteunpunt.nl
info@steunpuntkerkenwerk.nl
Kantoor ABC Gemeenten via kantoor@abcgemeenten.nl

Overige informatie is beschikbaar via: www.bondveg.nl of
vragen kunnen gesteld worden via info@bondveg.nl.
Onze geestelijk verzorgers zijn uiteraard in deze tijd ook
bereid waar nodig bijstand te verlenen aan
hulpbehoevenden van alle gezindten. Aanmelding hiervoor
kan via ons algemene mailadres: info@apgen.nl of
telefoonnummer: 035-5488777. Hier kan men ook terecht
voor overige vragen of informatie.
Verwijzen naar de landelijke website waarop ook de nodige
richtlijnen/adviezen
staan: https://www.hersteldhervormdekerk.nl
www.kvdn.nl en info@kvdn.nl
info@diaconaalsteunpunt.nl
info@steunpuntkerkenwerk.nl
Voor geestelijke zorg in deze periode is het mail
adres: rabbinaat@ljg.nl
Voor geestelijke zorg in deze periode is het telefoonnummer
020-5400136 of 020- 5400120
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
E-mail: info@nik.nl Mob. 06-11485147
www.orthodox.nl. Bezig met stroomlijnen en updaten
websites orthodoxe kerken. Nemen Armeense, Ethiopische
en Eritrese parochies mee via SOKIN.
Op de website van de Unie staat relevante informatie over
de corona-crisis www.baptisten.nl
www.remonstranten.nl , telefonisch via 030 231 69 70 of
per mail via info@remonstranten.org
Vrijzinnigen Nederland heeft 30 voorgangers die werkzaam
zijn in afdelingen, maar ook geestelijke verzorging doen aan
leden in nood. Indien u vragen heeft neem contact op met
de lokale afdeling van Vrijzinnigen Nederland, of de
landelijke website www.vrijzinnigen.nl.
Hindoe-Hulplijn 06- 1226 8898
Speciaal voor deze periode is een hulplijn humanistische
geestelijke verzorging opgezet (de Lifeline). Deze is te
bereiken op: 020-521 90 11
De BUN biedt hulp aan en coördineert hulpverzoeken
via secretariaat@boeddhisme.nl en coordinator@duizendha
nden.nl. Zie ook de website www.duizendhanden.nl.
De imams en geestelijke verzorgers van lokale
moskeegemeenschappen geven ondersteuning aan de leden
in nood. Indien u vragen heeft neem contact op met de
lokale moskeeën. Landelijk kan er contact opgenomen
worden met: dhr. Raşit Bal, 06-42596238 en
balrasit@gmail.com of mkoktas.cmo@gmail.com
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