
Zingeving & herstel
Informatie over geestelijke verzorging



Levensvragen
Leven roept vragen op. Dit kunnen 
moeilijke vragen zijn als je bijvoorbeeld 
ziek wordt of verslaafd raakt. Waarom 
overkomt mij dit? Waar kan ik nog in 
geloven? Hoe kom ik er weer bovenop?  

Hulp bij levensvragen 
Je hoeft niet alleen te blijven met 
je zoektocht naar antwoorden. 
Geestelijk verzorgers kunnen je daarbij 
ondersteunen. Wij luisteren naar jouw 
levensverhaal. In het gesprek zijn de 
gedachten en gevoelens die je hebt 
belangrijk. Tijdens elke ontmoeting 
is er ruimte voor verdriet en pijn. 
Daarnaast bieden we aandacht voor 
hoop en eigen kracht. Je treft ons in 
een individueel gesprek en in groepen, 
in de kliniek of thuis. Niet alleen met 
woorden, ook met mooie muziek en 
inspirerende verhalen.  

Voor iedereen 
Geestelijk verzorgers zijn er voor 
iedereen. In vertrouwelijke gesprekken 
sluiten wij aan bij jouw achtergrond 
en levensverhaal. Hierbij gaat het om 
persoonlijk herstel en de toekomst 
waarin jij centraal staat. 

Contact 
Je kunt ons rechtstreeks, via een 
begeleider of behandelaar benaderen. 
Je vindt onze contactgegevens op 
de achterkant van deze folder. Het 
algemene telefoonnummer van de 
geestelijke verzorging van Arkin is: 
020 - 590 54 28.

Wanneer?
Een beroep op de geestelijk verzorger
is mogelijk bij:

• Levensvragen
• Religieuze en spirituele vragen 
• Verlies en rouw 
• Vieringen, herdenkingen en rituelen
• Persoonlijk herstel 
• Verwijzing naar kerk, moskee, 
   tempel en andere gastvrije plekken



Hoop, kracht, groei  
en verbinding. 
Aandacht voor elkaar,
betrokkenheid  en ondersteuning.

Ruimte voor de ander en voor 
jezelf om te zijn wie je bent.  



Onze geestelijk verzorgers
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Herco van der Wilt
06- 5283 4473
Herco.van.der.Wilt@arkin.nl

Gerson Gilhuis
06 - 2955 5520
Gerson.Gilhuis@arkin.nl

Ichraq Hajjour
06 - 1520 1454 
Ichraq.Hajjour@arkin.nl

Adem Köse
06 - 2142 0195
Adem.Kose@arkin.nl

Ben de Boer
06 - 5536 8509 
Ben.de.Boer@arkin.nl

Josephine van Balen
06 - 5200 8421 
Josephine.van.Balen@arkin.nl

Selma de Vries-Reidsma
06 - 2522 5917 
Selma.de.Vries-Reidsma@arkin.nl

Foad Acherrat 
06 - 1502 4689
Foad.Acherrat@arkin.nl

Emin Baydemir
06 - 4672 8517 
Emin.Baydemir@arkin.nl

Robin Knibbe

06 - 1109 2621

Robin.Knibbe@arkin.nl

Daan Stoffer
06 - 4639 3821 
Daan.Stoffer@arkin.nl


