DIENSTEN GEESTELIJKE VERZORGING
De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) dragen bij aan het (geestelijk)
welbevinden van militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront. Zij
allen kunnen terecht bij een dominee, aalmoezenier, humanistisch
raadsman/vrouw, rabbijn, pandit, islamitisch of boeddhistisch geestelijk
verzorger, kortweg de geestelijk verzorger. Die biedt een luisterend oor, een
bemoedigend woord, een goed gesprek, hulp bij lastige dilemma’s of de
mogelijkheid diensten en bijeenkomsten bij te wonen.
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Geestelijk verzorgers zijn er voor militairen,
overig defensiepersoneel, veteranen en het
thuisfront.
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Ze zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of
levensovertuiging.

WAT DOEN ZE?
Persoonlijke gesprekken voeren - op kazernes,
velden, missies, aan huis, in het ziekenhuis en bij
revalidatie
Ondersteuning bieden in moeilijke situaties die
het werk met zich meebrengt, bijvoorbeeld rond
het gebruiken of ondergaan van geweld
Groepen begeleiden
(Kerk)diensten, vieringen en bijeenkomsten
organiseren en leiden
Contact onderhouden met het thuisfront van
militairen, met nabestaanden en met veteranen

SAMEN EEN BEGAANBARE
WEG ZOEKEN
Geestelijk verzorgers werken
persoonsgericht.
Vanuit betrokkenheid, met
aandacht zoeken zij samen
met jou naar een
begaanbare weg. Dat
betekent zorg op maat.
Een geestelijk verzorger
heeft ook een relatie met
andere vormen van
hulpverlening en kan
adviseren en bijstaan.

Begeleiding voor / tijdens / na uitzending
DGV.NL
GEESTELIJKEVERZORGING.NL

JE KUNT ALTIJD EEN BEROEP DOEN OP EEN GEESTELIJK
VERZORGER VOOR EEN GESPREK.
EEN GEESTELIJK VERZORGER HEEFT EEN AMBTSGEHEIM.
DIT GARANDEERT DAT ANDEREN NIETS OVER DE INHOUD
VAN HET GESPREK ZULLEN VERNEMEN.
DGV.NL
WWW.GEESTELIJKEVERZORGING.NL

VEELBESPROKEN THEMA'S

ACHTERGROND

Relaties
Sfeer op het werk
Heimwee
Schuldgevoelens
Carrièreplanning
Pestgedrag op het werk
Vragen over uitgezonden worden
Mag ik iemand doden?
Omgaan met geweld
Hoe blijf ik mens?
Balans tussen thuis en werk
Omgang met hiërarchische verhoudingen

Alle geestelijk verzorgers bij defensie hebben
een binding met een religieus of
levensbeschouwelijk instituut.
Er zijn 46 dominees (protestant)
43 aalmoezeniers (rooms-katholiek)
39 humanistische raadslieden
5 islamitische geestelijk verzorgers (moslim)
3 rabbijnen (joods)
3 pandits (hindoe)
2 boeddhistisch geestelijk verzorgers

WAAR VIND JE HEN?
Op de meeste kazernes / velden /
schepen zijn geestelijk verzorgers
aanwezig. Zonder doorverwijzing kun
je aankloppen bij een geestelijk
verzorger van je eenheid.
De rabbijnen, pandits, islamitisch en
boeddhistisch geestelijk verzorgers
werken vanuit het DGV Stafbureau Den
Haag (Frederik-kazerne) en vanuit het
Marine Etablissement Amsterdam
(MEA).
DGV.NL
GEESTELIJKEVERZORGING.NL

Geestelijk verzorgers gaan
mee op oefeningen en
uitzending.
In dringende gevallen kan
24/7 gebeld worden met de
DGV bereikbaarheidslijn
0800 577 77 77
Informatie over de Diensten
Geestelijke Verzorging is ook
te vinden op intranet en
dgv.nl

