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SMK 4.1 Elke voorziening ontwikkelt een opdrachtverklaring en maakt die kenbaar (missie,
visie en waarden)

VISIETEKST DIENST PASTORAAL EN ZINGEVING
De dienst pastoraal en zingeving is gegroeid vanuit de christelijke visie van beide instellingen
waar de waardigheid van elke mens centraal staat. Het aanbod spirituele zorg maakt deel uit
van de totaalzorg en is dus iets wat door meer dan de pastor alleen wordt gedragen. In die
optiek is er een nauwe samenwerking met alle disciplines.
-

De spirituele zorgverleners zijn er om mensen bij te staan in lief en leed, met troost
en nabijheid en laten zich raken door God en mens.
Op de eerste plaats gaat de dienst met de bewoners mee op weg om mee zin te
geven aan hun diepere levensvragen, dit gestuurd vanuit het hoogste gebod ‘de
liefde’.
De dienst staat ook open voor de familieleden, maar ook zeker voor de
personeelsleden, waar er door openheid en luisterend aanwezig zijn, interesse
getoond wordt in hun levensverhaal.
Met specifieke gerichtheid, professionaliteit en competentie ontdekken en begeleiden
zij spirituele vragen en noden.
De pastor maakt ook deel uit van de palliatieve werkgroep en zorgt mee voor een
open ethisch beleid in elke voorziening, geïnspireerd op de christelijke waarden.
Er worden sacramenten en rituelen aangeboden, en aangepaste christelijke
activiteiten eigen aan elke voorziening.
Gesprekken met de dienst pastoraal en zingeving hebben steeds een vertrouwelijk
karakter. In dit kader is de pastorale dienst ook gebonden aan het beroepsgeheim.

Als pastor gaat het om ontmoeten op alle bijzondere kruispunten van het leven. Dit in
gedachten houdende staat de dienst ook open voor andersgelovigen en humanisten. Ook zij
mogen rekenen op een luisterend oor, een gesprek, en dit op een respectvolle, waardige
manier naar hun overtuiging toe. Deze bewoners hebben de vrijheid om bedienaars van hun
geloofsovertuiging te contacteren.

