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EXPERTISEKAART  
NETWERK PALLIATIEVE 
ZORG 

 
 

 
Naam  Gerda Grave 

 
Functie    
                 

Geestelijk verzorger (humanistisch) 

Instelling      Maatschap Zingesprek Wageningen 
 

Postadres  Nvt. 
 

Telefoon  06 57042728 
 

Mailadres 

 
www.zingesprekwageningen.nl 

 
EXPERTISE 
 
Brede kennis:  
Universiteit voor Humanistiek, Contextuele hulpverlening (Leren over Leven), Ethiek 
en moreel beraad, System Centered Training (Lotte Paans) 
 
Nuttige informatie:  
 
Individuele gesprekken over levensvragen en zingeving 
Begeleiding bij rouw en verlies 
Begeleiding bij (chronische) ziekte en verlies 
Begeleiding van gespreksgroepen over zingeving en levensvragen 
Begeleiden van gespreksgroepen voor lotgenoten 
Biografisch werken 
Stervens- en uitvaartbegeleiding 
 
 
 
Beschikbaarheid 

 
Maandag tot en met vrijdag, op afspraak 
  
  

Voorkeur voor vragen per mail? : nee maar kan altijd 

 
Inspreken Voicemail om terug te bellen? : ja 
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Kennis en bekwaamheid GV Regio Gelderse Vallei 
 

Naam Gerda Grave 

Werkgebied voor 

Consulten thuissituatie 

Regio Gelderse Vallei 

Werkgebied voor scholing, 

coaching on the job en 

MDO  

Regio Gelderse Vallei 

Beschikbaar voor inzet in 

de thuissituatie (registratie/ 

kwaliteit op orde) 

+ aantal uur 

Regio Gelderse Vallei 

 

van maandag tot en met vrijdag (op afspraak) 

 

ingeschreven bij SKGV (kwaliteitsregister Geestelijke 

Verzorgers) en lid van de VGVZ (Vereniging van Geestelijk 

Verzorgers) 

Beschikbaar voor coaching 

on the job (competenties 

aanwezig) + aantal uur 

Ja 

 

aantal uur in overleg 

 

Beschikbaar voor 

MDO/PaTz (competenties 

aanwezig) 

+ aantal uur 

Ja 

 

aantal uur in overleg 

Beschikbaar voor geven van 

scholing (competenties 

aanwezig) 

+ aantal uur 

+ scholingen die je al geeft 

en wilt delen 

Ja 

 

aantal uur in overleg 

Korte omschrijving van jou 

als geestelijk verzorger voor 

de Website! 

Levensverhalen, of het nu om kleine doorkijkjes of de grote 

lijnen gaat, willen gehoord worden en kunnen te voorschijn 

komen als er aandacht, tijd en ruimte is.  

Ik vind dit het mooiste aan mijn vak: luisteren naar de 

verhalen van mensen en samen nieuwe inzichten en 

betekenissen ontdekken. Het resultaat is meer energie, meer 

lucht en ruimte voor wat zich aandient in het leven (relaties, 

werk, te nemen beslissingen, afscheid, ziekte, verlies en het 

leven zelf). 

 

Wie ben ik 
Ik ben Gerda Grave, zelfstandig werkende humanistisch 

raadsvrouw in de maatschap Zingesprek Wageningen. 

Zeven jaar heb ik gewerkt als geestelijk verzorger in het 

Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Vijf jaar als vrijwilliger in het 

hospice in Bennekom. 

Naast de persoonlijke begeleiding van mensen was ik nauw 

betrokken bij het vormgeven en bespreekbaar maken van de 

zorgethiek in het ziekenhuis samen met andere zorgverleners. 
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Familieverbanden en andere belangrijke relaties waarin de 

balans van geven en nemen een grote rol spelen in het 

levensverhaal hebben mijn speciale interesse. Op dit moment 

volg ik de opleiding contextuele hulpverlening (Leren over 

Leven), die hier over gaat. 

Specialisaties  Individuele gesprekken over levensvragen en zingeving 

Begeleiding bij rouw en verlies 

Begeleiding bij (chronische) ziekte en verlies 

Begeleiding van gespreksgroepen over zingeving en 

levensvragen 

Begeleiden van gespreksgroepen voor lotgenoten 

Biografisch werken 

Stervens- en uitvaartbegeleiding 

 

 


