
 
 

 

Informatiebrochure 
 

 Geestelijke zorg thuis  
 

als je niet meer beter wordt  
 

 

 
 
Pastorale hulp binnen Palliatieve zorg 
  

 
 

 

 



 
 

 

Informatief  

 

Hartelijk dank dat u deze informatiebrochure 

wilt lezen.  

 

Misschien leest u het uit nieuwsgierigheid, of u 

bent betrokken bij ziekte, of u bent zelf ziek 

en hebt u behoefte aan een luisterend oor. 

 

Dan hoop ik dat deze brochure voor u, of voor 

iemand die u kent, een middel mag zijn om een 

stap te doen om hulp te vragen  

  

Inhoud:   

 

- Waarom?  

- Levensvragen 

- Ondersteuning en hulp 

- Werkwijze en contact  

- Wie ben ik  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

Waarom?  
 

Wanneer u gezond bent is het moeilijk voor te  

stellen wat “ziek zijn” met een mens doet.  
 

Als u ongeneeslijk ziek wordt verandert er van 

alles in uw leven.  

 

Levensvragen die meestal 

niet aan de oppervlakte van 

ons bestaan liggen, komen 

haast vanzelf boven.  

 

Meestal is er ook tijd om na 

te denken over het leven, 

over wat er is geweest en wat u nog graag wilt.  

 

En misschien maakt u zich zorgen over de laatste 

fase van uw leven en over hen die achter blijven.  

 

Het zijn zomaar wat zorgen die u kunnen overvallen 

en waarmee u kunt worstelen.  

 

Durf dan hulp te vragen.        

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Levensvragen  
 

Als het levenseinde dichterbij komt is het heel 

menselijk dat levensvragen naar boven komen.  

- Wat heeft mijn leven nog voor zin?  

- Waarom overkomt mij dit?  

- Wat als ik mijn gevoel van waardigheid 

verlies?  

- Hoe gebruik ik mijn tijd?  

- Wat houdt mij overeind?  

- Wie wil ik nog ontvangen en wie niet?  

- Waar haal ik mijn kracht vandaan?  

- Wat heb ik betekend in mijn leven?  

- Hoe raak ik verzoend met mijn leven of met 

bepaalde mensen?  
 

Het delen van deze vragen, 

het vertellen van uw verhaal, 

uw gedachten en gevoelens, 

kortom uw hart luchten, kan 

helpen.  

Niet iedereen heeft in de 

nabije omgeving mensen om 

over deze dingen te praten.  
 

“Iemand van buiten”, die goed kan luisteren en met 

wie u op vertrouwelijke wijze kunt spreken kan 

zeer behulpzaam zijn. 

 

 
 

 



 
 

Ondersteuning en hulp  
 

Als pastoraal coach houd ik mij intensief bezig met 

het geven van ondersteuning bij levensvragen.  

Deze ondersteuning is breder dan geloof en kerk.  

 

Ieder mens heeft immers zijn persoonlijke verhaal. 

Ieder zal zijn eigen weg daarin moeten vinden.  

 

Als pastoraal coach kan ik behulpzaam zijn in het 

zoeken naar bronnen van kracht en geloof.  

 

 

 

Het kan u helpen als u 

uw verhaal,  

uw gedachten en 

gevoelens kunt delen.  

 

 

 

 

Als pastoraal coach wil ik naast u staan en met u 

meeleven en denken.  

Samen met u kan ik zoeken naar gebaren en 

rituelen die kunnen helpen bij het afscheid nemen.  

 

Ook kan uw uitvaart ter sprake komen met 

eventueel een uitvaartdienst. 

 
 

 



 
 

Werkwijze en contact  

 

Vanuit mijn levenservaring en opleiding in theologie 

en stervensbegeleiding wil ik er zijn voor iedereen 

die over levensvragen etc. wil praten.  
 

Wanneer u een gesprek wilt neem dan contact op 

met mij op via: 

   

- 06-15486501 of  

- info@eenheidgeeftkracht.nl  
 

We willen dan z.s.m. een afspraak plannen voor een 

vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek.  
 

Dat kan bij u thuis of in mijn gespreksruimte of op 

een plek die u graag wilt.  
 

Wanneer u het prettig vindt dan kunnen, in overleg, 

ook uw partner, familie en/of vrienden daarbij 

aanwezig zijn.  
 

In dit eerste gesprek spreken we samen af of er 

behoefte is aan verdere ondersteuning voor u en uw 

naasten en hoe we dat eventueel invulling kunnen 

geven.  

 

Contact:   
Venestraat 222, 9402 GT Assen   
06-15486501  

info@eenheidgeeftkracht.nl  

www.eenheidgeeftkracht.nl  
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Wie ben ik 
  
Ik ben Jan Hofman, geboren op 23 

februari 1953 en woon samen met mijn 

vrouw in Assen.  
In ons huwelijk werden we in 10 jaar tijd 

geconfronteerd met het langdurig ziek 

zijn en het overlijden van ons dochtertje 

en een broer en een zus. Deze episode heeft ons 

verdriet maar ook veel levenservaring gebracht.  

 

Mijn passie is met mensen op weg gaan, 

verbindingen te zoeken en te leggen om in harmonie 

te leven. Dit is geworteld in mijn christelijke 

levensovertuiging. Het verhaal van God die vanuit 

liefde, ongeacht hun omstandigheden, omziet naar 

mensen, naast hen wil staan en met hen op weg 

gaat, motiveert en inspireert me.  

Mijn kerneigenschappen zijn:  

- goed kunnen luisteren, oprechte 

belangstelling in de ander en innerlijke 

betrokkenheid  

 

Ik heb een HBO opleiding theologie gevolgd en ben  

zes jaar parttime voorganger geweest in een 

kerkelijke gemeente.  

Ook ben ik gediplomeerd life coach en ADR 

gecertificeerd mediator en heb ik cursussen 

gevolgd op het gebied van verlies- en 

rouwpastoraat.  

Sinds 2014 werk ik als freelance onafhankelijk 

geestelijke verzorger. 


