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KRACHTBRONNEN 
 

 
 
 
 
Een aantal weken geleden was er nieuws bij de NOS: meer dan 
de helft van de mensen in Nederland gelooft niet. Aldus een 
onderzoek van Sociaal-Culturaal Planbureau. 
 
Toen ik dat nieuws las, moest ik denken aan dit ziekenhuis. Als 
stagiair geestelijke verzorging heb ik veel gesprekken mogen 
voeren met mensen.  
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Sommige mensen geloofden volmondig in God. Ze wilden 
praten over hun geloof als bron van hoop en kracht. Veel 
anderen waren niet zo stellig. Volgens dit onderzoek zouden zij 
horen tot de groep ‘niet-gelovigen’. Ze hadden de kerk verlaten 
of hadden zich nooit met geloof beziggehouden. 
 
De gesprekken die ik mocht voeren waren heel bijzonder. Een 
man vertelde dat hij voelt dat er een kracht is die hem helpt. 
Een vrouw vertelde over haar overleden vader en moeder, die 
nog steeds over haar schouder meekijken. Andere mensen 
spraken over gezondheid, zelfstandigheid, vrijheid, het gezin, 
de liefde, de natuur, de muziek. 
 
Zijn al deze mensen ‘niet-gelovigen’? Geloven zij in niets? Het 
lijkt me sterk. Voor al deze mensen zijn er krachtbronnen in het 
leven die verder gaan dan hun eigen leven. Ze houden niet op 
in de ruimte of de tijd. Ze zijn zelfs zó belangrijk dat ze de motor 
zijn van het bestaan. 
 
Veel mensen die spreken over de krachtbronnen in hun leven 
zullen niet snel het woord ‘God’ in de mond nemen. Die naam 
is te groot, te lastig, of gewoon niet van toepassing. Al deze 
mensen zouden volgens het onderzoek het Sociaal-Culturaal 
Planbureau ‘niet-gelovig’ zijn. 
 
Als ik één ding heb geleerd tijdens mijn stage is het dit: iedereen 
gelooft in iets. Dat betekent dat een geestelijk verzorger iets kan 
bieden. Wat te doen? Eigenlijk is het heel simpel: mensen 
wijzen op de krachtbronnen, het heilige dat ze al kennen. Ze 
eraan herinneren wat de motor van hun bestaan is.  
 
Of - om het maar even anders te zeggen - ze hun geloof te laten 
ontdekken. 
 
Benno van Croesdijk 
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De geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 

 
- Hebben tijd om naar u te luisteren 

 
- Denken mee over levensvragen 

 
- Bieden troost op moeilijke momenten 

 
- Zijn er voor iedereen.  

 
Aanwezigheid: 
 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 
Benno van Croesdijk, stagiaire, is wisselend een dagdeel 
aanwezig. 

 
Het Stiltecentrum 
 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum beschikbaar 
voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of gebed.  
Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


