
   

 

 

Praktijk voor Geestelijke Verzorging en 

Ethiek 

Vanuit mijn vrijgevestigde praktijk ben ik op de 

volgende terreinen actief:  

*   Geestelijke verzorging aan individuele 

personen rond levens- en zinvragen 

*   Begeleid zelfonderzoek volgens de Zelf-

Konfrontatie-Methode (ZKM) 

*   Advies en ondersteuning aan instellingen in de 

wereld van zorg en welzijn, m.b.t. ethische 

kwesties en geestelijke (ver)zorg(ing) 

Dolf Mulder 

Werkwijze: 

In een kennismakingsgesprek op mijn werkadres 

vertelt u over uw vraag en verwachtingen.  

We spreken vervolg en werkwijze af. Eén 

gesprek is soms genoeg, vaak gaat het om meer. 

Indien gewenst kunnen de gesprekken bij u thuis 

plaatsvinden. 

 

Inlichtingen / Contact: 

Drs. A.A.M. (Dolf)  Mulder                           

Zoete Kroon 8, 6922 AX Duiven             

0316 - 28 19 99 / 06 – 1607 1305 

www.dolf-mulder.nl  /  info@dolf-mulder.nl 

Lid van Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk 

Verzorgers (WVGV®) en Vereniging van ZKM-

Beoefenaars (VvZB) 

[afb.voorkant, zie: www.ingeborgmeulendijks.nl] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor 

wat u ten diepste           

bezighoudt: 

uw levens- en 

zinvragen 

 

     

Dolf Mulder 

Praktijk voor Geestelijke 

Verzorging en Ethiek 

Dolf Mulder 

Praktijk voor Geestelijke 

Verzorging en Ethiek 

http://www.dolf-mulder.nl/
mailto:info@dolf-mulder.nl
http://www.ingeborgmeulendijks.nl/


Houden vragen als deze u bezig: 

 

‘Ik wil de tussenbalans van mijn leven 

opmaken.’ 

‘Ik mis een doel en richting in mijn leven.’ 

‘Ik mis diepgang in mijn leven. ’ 

‘Waar haal ik de moed vandaan om te doen  

wat ik echt wil?’ 

‘Hoe pak ik mijn leven weer op na het verlies   

van een dierbare?’ 

‘Het zit me erg in de weg hoe ik in het 

verleden bepaalde mensen heb behandeld.’ 

‘Ik kan moeilijk de weg vinden in de wereld 

van geloof en spiritualiteit. Kerk zegt me 

niets.’   

‘Wat verlang en wil ik nog in mijn leven?’ 

‘Ik heb het leven eigenlijk wel geleefd.’ 

 

Ieder mens stelt zich in de loop van het 

leven dergelijke vragen. Ook u. 

Dan kan het zinvol voor u zijn: 

 

Om hierbij eens stil te staan en een 

vertrouwde en deskundige gesprekspartner 

te zoeken. 

Als geestelijk verzorger ben ik hier voor 

beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bied ik u: 

 

Een luisterend oor, zonder oordeel. 

Een dieper inzicht en meer 

helderheid in wat u beweegt. 

Ondersteuning om een moeilijke tijd 

door te komen. 

Verbinding met wat u kracht en steun 

geeft. 

Ervaring van meer vrijheid in uw 

handelen en willen. 

Handvatten tot verandering en meer 

regie over uw leven. 

  

 

 

 


