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Boek 

Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners 
Auteurs: Rolf Robbe, Carla Breedveld e.a. 
Werk je in de zorg of verpleegkunde of ben je mantelzorger? Hoe geef jij dan vorm aan jouw werk?  
In dit Bijna-elke-dagboek laten we daar bijbels licht over schijnen. Ter inspiratie en motivatie. Je 
vindt er voor elke week vijf overdenkingen, veertig weken lang. 
https://www.gospel.nl/bijna-elke-dagboek-voor-zorgverleners-rolf-robbe-
140027.html#product_tabs_description_contents  
 
Verder een overzicht van andere bronnen, andere boeken, artikelen, podcasts en muziek. 
 
Combinatie theologie / filosofie en psycholoog / psychiater 
1). De heer Piet Verhagen (psychiater en theoloog) 
https://www.ggzcentraal.nl/piet-verhagen-bijzonder-hoogleraar-faculteit-theologie-en-
religiewetenschappen-ku-leuven/  
2). Mevr. Hanneke Schaap (psycholoog en theoloog) 
https://www.hannekeschaap.nl/  
3). Mevrouw Andrea Walraven 
https://www.zijspreekt.nl/sprekers/profile/Andrea-Walraven-Thissen/561/  
4). De heer Gerrit Glas (psychiater en filosoof) 
https://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1237454/Language/nl  
5). Mevrouw Esther Veerman (theoloog, contextueel pastoraat, kunst uit geweld) 
https://estherveerman.exto.nl/ en www.kunstuitgeweld.nl) 

 

 
 
Het Bijna-elke-dagboek voor zorgverleners van onder redactie van Rolf Robbe is een Bijbels dagboek 
voor werkers in de zorg. Zij hebben hart voor mensen, staan klaar om te helpen en laten daarmee 
laten bij uitstek iets zien van Gods liefde voor mensen. Dit Bijna-elke-dagboek wil verpleegkundigen, 
thuiszorgers en mantelzorgers inspireren bij hun werk. Het biedt voor elke week vijf overdenkingen, 
40 weken lang. De auteurs zoeken in de Bijbel naar Gods liefde en zorg voor zijn schepping en zijn 
mensen. Ze laten zich inspireren door Bijbelverhalen over mensen die liefde en zorg geven aan 
anderen en werpen Bijbels licht op het werk in de zorg en op een aantal actuele thema’s, zoals 

https://www.gospel.nl/bijna-elke-dagboek-voor-zorgverleners-rolf-robbe-140027.html#product_tabs_description_contents
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eenzaamheid en omgaan met lijden en verlies. 
 
Het dagboek staat onder redactie van de reeksredacteur Rolf Robbe. De andere auteurs, Sia-lize 
Blileven, Carla Breedveld en Jan Piet Vlasblom, zijn allen werkzaam in de zorg. 
 

Inleiding 

Liefde is een sleutelwoord in de Bijbel. Allereerst is er Gods liefde voor ons. Maar wij mogen ook 

elkaar van mens tot mens liefhebben. Liefde en zorg liggen dicht bij elkaar. Bij zorg gaat het soms om 

genezen, vaak over verlichten en altijd over troosten. Bij zorg gaat het om mensen die je liefde extra 

hard nodig hebben omdat ze lichamelijk of psychisch ziek zijn of in omstandigheden verkeren waar ze 

zelf niet het hoofd aan kunnen bieden. Ook kunnen ze de liefde die jij ze geeft vaak niet aan jou 

teruggeven. Werkers in de zorg hebben hart voor mensen en staan klaar om te helpen.  

Zij laten bij uitstek iets zien van Gods liefde voor zijn mensen. 

✓ We bekijken in de Bijbel hoe Gods liefde en zorg zich uitstrekken over zijn schepping en zijn 

mensen (Jan Piet Vlasblom; week 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 en 37).  

✓ We lezen er hoe mensen liefde en zorg geven in elkaars leven (Rolf Robbe; week 2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26, 30, 34 en 38).  

✓ We laten ons ook door bekende en minder bekende mensen in de zorg inspireren (Sija-lize 

Blijleve; week 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 en 39).  

✓ We zetten hun werk in een bijbels perspectief. En dat doen we ook met een aantal actuele 

thema’s in de zorg zoals eenzaamheid en omgaan met lijden en verlies (Carla Breedveld; 

week 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 en 40). 

Andere bronnen 
1). Portal voor geloofsondersteuning aan mensen met een beperking 
https://opkijken.nl/portal-geloofsondersteuning-aan-mensen-beperking/  
2). Portal voor ouderenwerk 
https://opkijken.nl/ouderen/ 
3). Scriptie ‘Geestelijke zorg in een zorginstelling’ 
Is er meerwaarde van een geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum ten opzichte van de 
pastorale zorg die  bewoners ontvangen vanuit de kerk waartoe ze behoren? 

Scriptie 'geestelijke 

zorg in een zorginstelling'.PDF 
4). Expertisecentrum ‘levensvragen en ouderen’ 
https://www.relief.nl/expertisenetwerk/  
5). Cursusmateriaal en onderzoeksresultaten 
https://www.relief.nl/materialen/  
6). Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) – een initiatief van Eleos en De Hoop -  initieert 
onderzoek en voert het uit. Het Kicg is bezig met innovatie en doorontwikkeling van 
behandelmethodiek vanuit het perspectief van het christelijk geloof. De kennis wordt toegepast in 
de behandeling en begeleiding en gedeeld met professionals in de ggz en personen die werkzaam 
zijn binnen het pastoraat  
https://www.kicg.nl/  
7). Afgeronde of lopende onderzoeken op het snijvlak van geloof en hulpverlening 
https://www.kicg.nl/onderzoek/  
8). Pastoraat en hulpverlening 

https://opkijken.nl/portal-geloofsondersteuning-aan-mensen-beperking/
https://www.relief.nl/expertisenetwerk/
https://www.relief.nl/materialen/
https://www.kicg.nl/
https://www.kicg.nl/onderzoek/
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https://www.weetwatjegelooft.nl/les/pastoraatenhulpverlening-kort/  
 

Andere boeken 

1). Handboek voor burn-out vanuit christelijke levensovertuiging.  
Auteur: Marit Goessen 
https://samma.nl/product/handboek-bij-burn-out-marit-goessens/  
2). Aan Gods hand door pijn en lijden 
Auteur: Tim Keller 
https://www.bol.com/nl/nl/p/aan-gods-hand-door-pijn-en-lijden/9200000023666058/  
3). Waar is God als ik pijn heb? 
Auteur: Philip Yancey 
https://www.bol.com/nl/nl/f/waar-is-god-als-ik-pijn-heb/30087662/  
4). Publicaties over ziekenzalving 
Auteur: dr. M.J. Paul 
https://mjpaul.nl/tag/ziekenzalving/  
5). Handboek pastoraat bij psychische problemen (2020) 
Auteurs: Hanneke Schaap-Jonkers e.a. 
https://www.weetwatjegelooft.nl/product/handboek-pastoraat-bij-psychische-problemen/  
6). Leven zonder beperkingen – niets is onmogelijk 
Auteur: Nick Vujicic 
https://www.bol.com/nl/nl/f/leven-zonder-beperkingen/9200000021947372/  
7). Ziekentroost uit psalmwoorden 
Auteur: ds. J.H. Velema 
http://duinroosboeken.nl/product/velema-ds-j-h-ziekentroost-uit-psalmwoorden/  
8). Drie belangrijke publicaties van theoloog / psychiater P.J. Verhagen 
Psychiatry and religion. Controversies and Consensus: A Matter of Attitude., Shaker Verlag, Düren 
(2019). 
De ziel – een essay., Psyche & Geloof, 29, 3-13. (2018) 
Piet Verhagen Psychiatrie en levensbeschouwing: een gespannen verhouding die om een hoge mate 
van sensiviteit vraagt., Psyche & Geloof, 279, 31-43. (2018) 
 

Artikelen  
1). Artikelen ‘ethiek in de praktijk’ 
https://www.relief.nl/zin-in-zorg/artikelen-ethiek-in-de-praktijk/  
2). Waar is God in verdriet en in lijden? 
https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/waar-is-god-in-ziekte-en-lijden/  
3). Geloven in herstel – verhalen over geloof en herstel uit het dagelijkse leven 
https://geloveninherstel.nl/  
4). Elke dag een meditatie voor zorgverleners 
https://www.theologie.nl/blogs/elke-dag-een-meditatie-voor-zorgverleners/  
5). Hart voor de zorg 
https://debijbel.nl/berichten/hart-voor-de-zorg  
6). Stand van zaken ‘religieuze inspiratie in de zorg’  
https://zorgethiek.nu/wp-content/uploads/stand-van-zaken.pdf  
7). Psychiater Piet Verhagen: religie hoort in de behandelkamer (proefschrift) 
https://www.nd.nl/geloof/geloof/530119/psychiater-piet-verhagen-religie-hoort-in-behandelkamer  
8). Bijzondere leerstoel vanwege het KSGV “Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, 
met bijzondere aandacht voor psychiatrie en spiritualiteit” 
https://www.ksgv.nl/leerstoelen/prof-verhagen/  
 

Podcasts 
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1). Bijbelpodcast voor zorgmedewerkers 
https://www.izb.nl/blog/2022/04/25/Aandacht-bijbelpodcast-voor-zorgmedewerkers  
‘Aandacht’, vanaf maandag 25 april 2022 in wekelijkse afleveringen te beluisteren, is het initiatief 

van zorgorganisatie Leliegroep en de missionaire organisatie IZB. De podcast biedt een korte 

overdenking (7 minuten luistertijd) geschreven en ingesproken door mensen uit de zorg: geestelijk 

verzorgers, afdelingshoofden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders. Inmiddels zijn ook andere 

christelijke zorginstellingen aangehaakt, onder andere Eleos, Accolade ProLife, GGZ De Hoop en 

Cedrah. Gezamenlijk leveren zij de schrijvers van de bijdragen, die een aanstekelijke mix vormen van 

persoonlijke observaties, beschouwingen, anekdotes en bijbelse verwijzingen. Een enkele keer 

komen bewoners of cliënten zelf aan het woord, en geven daarmee een kijkje in hun leefwereld.  

 

De podcast is bestemd voor zorgverleners binnen zowel christelijke als seculiere instellingen. Bol: ‘Je 

moet bijvoorbeeld ook de taal leren spreken van de niet-christelijke cliënt. 

 

2). Aios op de sofa. Luister mee.. 

Elissa Stam (aios) en Hannah Klein Haneveld (adjunct-uitgever Boom Psychiatrie) snijden in deze 

podcast relevante onderwerpen aan – zowel groot als klein –, die bij iedere aios én psychiater 

herkenning zullen oproepen. Zo nemen we samen een kijkje in de wereld van de psychiatrie. Elke 

aflevering hoor je de column van Joeri Tijdink en beantwoordt Gerben Meynen een ingewikkelde 

vraag. Neem plaats vlak naast de sofa en luister mee! 

https://www.boompsychologie.nl/101-144_Aios-op-de-sofa#afleveringen  

 

Muziek 
1). Zoekterm ‘ziek’ in de nieuwe psalmberijming 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=ziek 

Psalmen 30,35,38,41,45,88,103,105,107, 108 

2). Zoekterm ‘troost’ in de nieuwe psalmberijming 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen?keywords=troost#filter=  

Psalmen 31,69,73,77,79,94,103,119 

3). Zoekterm ‘Helper’ in de nieuwe psalmberijming 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen#keywords=Helper#filter=  

psalmen 54,112,118,121,146 

4). Zoekterm ‘ziek’ in het liedboekcompendium 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied 

Liederen 955 en 957 

5). Zoekterm ‘troost’ in het liedboekcompendium 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied  

Liederen 562, 938 en 1010 

6). Zoekterm ‘Helper’ / help in het liedboekcompendium 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied 

Liederen 41,88,131a,90a en 88 
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