
Het Centrum 
voor Levensvragen 

Oost-Brabant
is er voor u. Het leven loopt soms anders dan je 

had gehoopt. Een ingrijpend gebeuren 
gooit je leven ondersteboven. Je bent je 
houvast kwijt. Of je worstelt met de zin van 
je leven, wat je leven de moeite waard maakt, 
wat je voor anderen betekent. Misschien heb 
je gevoelens van eenzaamheid. Dat zijn allemaal 
levensvragen, en die verdienen aandacht. 
Niet iedereen heeft iemand om hierover te praten. 

Dan kan een geestelijk verzorger helpen. 
Die is opgeleid en getraind in het gesprek over 
levensvragen, heeft aandacht voor je verhaal, en zoekt 
samen met jou naar hoe nu verder. Geestelijk verzorgers 
van het Centrum voor Levensvragen zijn er voor
 iedereen, ongeacht geloofsovertuiging 
of levensvisie.  

Voorbeelden 
van levensvragen: 
• Hoe vind ik mijn weg na 
 wat er gebeurd is?
• Waar haal ik de kracht vandaan? 
• Hoe vind ik weer zin in mijn leven?
• Wie ben ik voor anderen?

TIP! 
Kijk ook eens op 

onze website. 



Voor wie
Onze geestelijk verzorgers zijn er 
○  voor iedereen van 50 jaar of ouder  
 met levensvragen;
○  voor iedereen, ongeacht leeftijd,  
 die ongeneeslijk ziek is, en hun
 familieleden / vrienden. 

Afspraak maken
Wilt u graag een gesprek met een geestelijk verzorger? 
Neem contact met ons op. Ook een familielid of zorgverlener kan dat voor 
u doen. Vul het formulier in op onze website of  bel 06 - 22 72 71 10.

Ook voor u?
Als u twijfelt of een gesprek zinvol is in uw situatie, bel gerust. 
Dan bespreken we samen of de geestelijk verzorger iets voor u kan betekenen. 

Dit zijn wij 
Het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant zet geestelijk verzorgers 
in bij mensen thuis. Ook geven wij advies en scholing aan professionals 
en vrijwilligers in de zorg en het sociaal domein.

www.centrumvoorlevensvragen-oostbrabant.nl

Aan de 
gesprekken met een 
geestelijk verzorger 

zijn voor u geen 
kosten verbonden.

Het gesprek met 
de geestelijk verzorger 

kan bij u thuis


