Geestelijk
verzorgers
Wie zijn de geestelijk verzorgers van Trajectum en wat
kunnen ze voor jou doen? Deze folder is voor alle cliënten
die bij Trajectum wonen of behandeling krijgen.

www.trajectum.nl
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Geestelijk verzorgers
Wie zijn wij?
Wij zijn het team geestelijke
verzorging van Trajectum.
In Noord werken
•
Riny Ekkel
•
Annie Kamphuis
In Oost werken
•
Elsz de Roos
•
Marleen Molendijk

Wat kunnen wij
voor jou doen?
Soms is het fijn om te praten over
•
wat er in je leven gebeurt
•
iets waar je blij om bent,
of juist kwaad of verdrietig
•
dingen waar je niet met iedereen
over wilt of kunt praten
•
je geloof in God, Allah of iets heel anders
•
je dromen en je verlangens
Je kunt erop vertrouwen dat onze
gesprekken geheim blijven.

Wat doen wij nog meer?

Voor wie zijn wij er?

We organiseren verschillende
activiteiten zoals
•
themamiddagen of -avonden
•
meditatiebijeenkomsten
•
de Dag van de Cliënt
•
kerkdiensten en vieringen
•
herdenkingsdiensten en -vieringen

Wij zijn er voor alle cliënten,
dus ook voor jou.

We vertellen je er graag meer over.

Je bent welkom.

•
•
•
•

we horen graag wie je bent
waar je vandaag komt
wat je hebt meegemaakt
waar jij in gelooft

Hieronder vind je onze telefoonnummers en
e-mailadressen. Bel of mail ons gerust.

Contact
Je kunt ons mailen op dit adres:
geestelijkeverzorging@trajectum.nl
Je kunt ons ook bellen:
Riny Ekkel en Annie Kamphuis
Locatie Boschoord:
0561 - 422 222, toestel 7055
Locatie Zeuvenakkers: 0575 - 576 949
Elsz de Roos
06 - 232 393 87
Marleen Molendijk
06 - 836 603 28
Je kunt ook een groepsleider of iemand
anders vragen of zij met ons contact willen
opnemen. En wanneer je ons ziet lopen,
kun je ons natuurlijk ook vragen
om eens bij je langs te komen.
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