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JOB SMIT

J.D. (Job) Smit (1956) studeerde theologie aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn en deed de masterstudie ‘Geestelijke
verzorging in organisaties’ aan de Vrije Universiteit Amster
dam. Dit boek is het
proefschrift waarmee hij
promoveerde aan dezelfde
universiteit. Hij is als
geestelijk verzorger in de
ouderenzorg werkzaam
bij ‘Viattence’ in Heerde.
Voordien was hij als predi
kant verbonden aan de
Nederlands Gereformeerde
Kerken van Maastricht,
Baarn en Apeldoorn.

ANTWOORD GEVEN OPHET LEVEN ZELF

Wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? Dit boek
formuleert doelstelling en karakteristieke werkwijze
van geestelijk verzorgers vanuit een algemeen
inzichtelijk, maatschappelijk perspectief. Geestelijke
verzorging helpt en ondersteunt mensen om antwoord
te geven op ‘het leven zelf ’, waardoor ze hun levensweg
kunnen vervolgen. De inzichten van deze studie
zijn niet alleen van belang voor geestelijk verzorgers
en hun supervisoren, maar zijn ook instructief voor
professionals uit andere zorgdisciplines die willen
weten met wie ze nu eigenlijk samenwerken.

ANTWOORD GEVEN
OP HET LEVEN ZELF
Een onderzoek
naar de basismethodiek
van de geestelijke verzorging
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