Welkom

Levensbeschouwelijke
Belangrijk
begeleiding

Waarover?

Een opname of behandeling in een
ziekenhuis is een ingrijpend gebeuren.
Dit kan vele vragen met zich
meebrengen die je hart en je bestaan
ten diepste raken.

“Waarom overkomt mij dit?”
“Hoe kijk ik op mijn leven terug?”

De pastorale dienst wil aandacht hebben en

Er is ook begeleiding ter beschikking van

luisteren naar wat jou als mens beroert:

andere levensbeschouwingen:

•

overkomt
•

begeleiden van rouw, verlies en verdriet

•

ingaan op ethische vragen en zorgen

•

gesprek over levensbeschouwelijke
aspecten en geloof

“Blijft mijn geloof/levensovertuiging overeind
in deze moeilijke situatie?”

Stilstaan bij de zin/onzin van wat je

•

•

protestantse eredienst

•

joodse eredienst

•

islamitische eredienst

•

morele dienstverlening

•

boeddhistische dienstverlening

gesprek bij het naderende einde van het
leven.

Binnen het H.-Hartziekenhuis kan je
beroep doen op medewerkers van de

Niet alleen een gesprek kan bevrijdend

pastorale dienst, om in een sfeer van

werken. Ook een gebed of ritueel kan ons

veiligheid en vertrouwen te luisteren

opnieuw verbinden met elkaar en met onze

naar wat je bezighoudt en naar de

oorsprong:

levensbeschouwelijke begeleiding

vragen die daaruit voortvloeien.
De pastorale dienst draagt zorg voor

•

samen bidden

professionele ondersteuning en

•

ontvangen van de communie

begeleiding op vlak van geloof en op

•

ontvangen van de ziekenzalving en -

levensbeschouwelijk gebied.

De pastorale dienst is beschikbaar voor
alle patiënten en hun omgeving.

U kan de contactgegevens voor deze

zegening (individueel of gezamenlijk)

verkrijgen bij de pastorale dienst.

Voorzieningen

Praktische informatie

een hart
voor zorg
h.-hartziekenhuis vzw

Kapel
•

In onze kapel kan je vrijblijvend

De pastorale dienst is te bereiken op

binnenstappen voor een moment
van bezinning of gebed. Of
gewoon om even stil te vallen en
te bekomen…
•

•

Weekdagen van 08u00 tot 16u00

•

Zondag van 08u00 tot 12u00

Je vindt de kapel terug op het
gelijkvloers, blok D.
Contact kan:

Liturgie

•

Via de afdelingsverpleegkundige

•

•

Telefonisch:

Iedere dinsdag wordt er een
eucharistieviering rechtstreeks

Aleksandra  03 - 491 20 92

uitgezonden om 9u00 op het

Peter  03 - 491 37 73

patiëntenkanaal (Tv-kanaal 1).
Deze wordt herhaald om 11u00.
•

Op hoogdagen is er een viering
om 11u00. Indien je de viering wil
bijwonen, kan je dit doorgeven

•

Via e-mail:
pastorale@hhzhlier.be

aan de verpleegkundige. Onze
vrijwilligers komen je dan halen.

Communie
•

Op zondag brengen we de
communie naar alle afdelingen.

•

We wensen jou een spoedig
herstel toe!

Als je wil kan je ook tijdens de
week communie ontvangen.
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