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Grenzen: werkplaats van pastoraaltheologen. Dit was de titel van de inaugurale rede, in 1989, van 

mijn vroegere collega Tjeu van Knippenberg (1989). Hij ontleende die titel aan het werk van Paul 

Tillich Auf der Grenze (1962), die zichzelf beschreef als iemand die leefde op de grens: tussen de 

temperamenten van zijn vader en van zijn moeder, van stad en platteland, van maatschappelijke 

klassen, van werkelijkheid en verbeelding, van theorie en praktijk, van heteronomie en autonomie, 

van theologie en filosofie, kerk en maatschappij, religie en cultuur, van christendom en socialisme, 

idealisme en marxisme, en van vaderland en vreemdelingschap. Tillich zegt 30 jaar eerder al: ‘De 

grens is eigenlijk de vruchtbaarste plek om kennis op te doen’ (1930). Van Knippenberg beschouwt 

deze gedachten van Tillich als een spiegel voor praktisch theologen (en geestelijk verzorgers) ‘die’, 

zoals hij zegt, ‘recht willen doen aan het verband tussen geloof en wetenschap, tussen ideaal en 

werkelijkheid, tussen de religieuze en politieke dimensie van het bestaan, tussen roepings- en 

beroepsaspect in het pastorale handelen’ (1989, p. 6). 

Dit beeld van de geestelijk verzorger als grensganger vertoont verwantschap met het beeld van de 

‘excentrische gesprekspartner’ van de godsdienstpsycholoog Josef Corveleyn (2003): de geestelijk 

verzorger staat buiten het centrum, ziet daarom andere zaken en is op die manier een waardevolle 

gesprekspartner voor alle partijen in de zorg. Het beeld van de grensganger vertoont ook 

verwantschap met het beeld van de ‘voorhoede’ dat de godsdienstsocioloog Meerten ter Borg (2000) 

voor de geestelijk verzorger hanteert, de avant-garde die grenzen overschrijdt en verkent wat er 

voorbij het eigen erf te vinden is. Of ook met het beeld van de ‘verticalist’ van de ethicus Frans 

Vosman (2012) die – samen met alle betrokkenen in de zorg, dwars door de waan van de dag heen – 

zoekt naar waar het eigenlijk ook al weer om ging, en zo streeft naar complexiteitsreductie. Al deze 

beelden kenmerken zich door beweging, feitelijk en mentaal. 

Op zoek naar menslievende zorg en een realiteitsbetrokken theologie hebben Reliëf en Luce elkaar, 

jaren geleden al, gevonden. Juist op dat raakvlak is volgens hen de geestelijk verzorger van 

onschatbare waarde. Als grensganger, excentrisch gesprekspartner, voorhoede of verticalist is de 

geestelijk verzorger in staat om complexe thema’s in de zorg aan de orde te stellen, te herkennen, te 

verhelderen of te duiden. In individuele contacten met cliënten en hun naasten, in overlegverbanden 

met medewerkers, maar ook op beleidsniveau. Op al die niveaus zijn grens- of contrastervaringen 
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aan de orde. Dit vraagt wel van een geestelijk verzorger om in beweging te blijven, grenzen te 

verkennen en te overschrijden, open te staan voor nieuwe ervaringen en inzichten, nieuwe plekken 

op te zoeken, en vooral ook regelmatig stil te staan bij de vraag: waar ging het eigenlijk ook al weer 

om, in de zorg? En daarover in gesprek te gaan. Dit vraagt dat de geestelijk verzorger zich bewust is 

van zijn eigen deskundigheid en van de inhoud van het vak, zich vaardig toont in en sensitief is voor 

de bewegingen en grenzen in een organisatie, en in staat is over de grenzen van de eigen 

levensbeschouwelijke stroming of traditie heen te stappen en een interlevensbeschouwelijke of 

interreligieuze dialoog aan te gaan. 

Daarmee zij de thema’s van vanmiddag genoemd: grens- of contrastervaringen als inhoud van 

geestelijke verzorging, de theologie als hart van het vak, het bewegen in een organisatie over 

grenzen heen, het voeren van een interlevensbeschouwelijke dialoog. Ze zijn op zich te benaderen, 

maar lopen ook door elkaar heen, hebben met elkaar te maken, en tekenen de expertise van de 

geestelijk verzorger. Om de verschillende lijnen enigszins te ontrafelen zetten we in de loop van de 

middag vier stappen: 

1. Christa Anbeek laat ons kennis maken met de inhoud en het hart van het vak van geestelijke 

verzorging, waarbij zij aandacht schenkt aan grens- en contrastervaringen, de theologische 

loci die kunnen helpen om deze ervaringen in kaart te brengen en te duiden, en aan de 

interlevensbeschouwelijke dialoog om – op de verschillende niveaus in een zorgorganisatie – 

deze ervaringen in gesprek te brengen. 

2. Er zijn drie workshops die ingaan op de organisatorische inbedding van geestelijke 

verzorging. Zoals een docent in mijn opleiding theologie al zei: ‘geloof is nooit zuiver 

chemisch verkrijgbaar’. Geloof en levensbeschouwing zijn altijd ingebed in een context, in 

een organisatie, zijn altijd vermengd en verbonden met het leven van alledag. 

3. Na de workshops zullen de drie inleiders van de workshops kort hun workshop typeren en 

hun belangrijkste observatie verwoorden, waarna telkens twee deelnemers kort kunnen 

aangeven: ‘wat neem ik mee (uit de workshop)?’ en ‘wat neem ik mij voor?’ 

4. Karin Seijdell sluit af met verhaal en toneel. Dit onderdeel maakt een mooie accolade met 

het begin. Spel is volgens de cultureel antropoloog André Droogers (2010) hét kenmerk van 

religie en levensbeschouwing. In spel wordt een andere, nieuwe, alternatieve werkelijkheid 

opgeroepen. Nieuwe mogelijkheden kunnen geproefd en geoefend worden. Dat is iets wat 

een geestelijk verzorger kan doen – als grensganger, excentrisch gesprekspartner, 

voorhoede/verkenner, en als verticalist. 
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