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Samen vieren

Op zondagochtend is er een woord- en
communieviering in de kapel om 10.15 uur.

Op zondag kan je de communie ontvangen op je 
kamer.

Rituelen en sacramenten

Rituelen geven ons een houvast in het leven, 
ook wanneer het moeilijk gaat. Je kan terecht 
bij de pastorale dienst voor ziekenzalving, 
stervenszegen en gebed na overlijden.

Je bent welkom

Je vindt het bureel van Hans op de eerste
verdieping, route 39. Daar kan je in
alle vertrouwen terecht voor een gesprek.
Zr. Marie-Rose kan je steeds bereiken via
de receptie in de inkomhal.
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Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen

is er één die jij te gaan hebt.

Die ene voor jou, die ene slechts.
En of je wilt of niet, 

die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg,

want die koos jou.

De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,

met verzet omdat de zon een weg
die onder ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde 
van die weg

milder te zijn en wijzer, 
dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij ook hem?

Naar Dag Hammarskjöld

21/09/22



Even voorstellen

Het pastorale team van  
het Sint-Andriesziekenhuis bestaat uit:

• Hans Bogaert, pastor
T 051 42 57 47
hans.bogaert@sintandriestielt.be

• Zr. Marie-Rose De Smet, medewerker
T 0470 13 47 68

• De pastorale dienst kan ook rekenen op
een groep vrijwilligers.

     Vriendschapsicoon -  
     “Ik heb u vrienden genoemd” (Joh 15,15)

Een luisterend oor

Een opname in het ziekenhuis is vaak
een ingrijpende gebeurtenis. De lichamelijke 
ongemakken die we ervaren en de tijd die 
we in het ziekenhuis doorbrengen, doet 
ons nadenken. Net dan komen spirituele en 
zingevingsvragen naar boven. Een oud woord 
voor pastorale zorg is dan ook zielzorg.

“Ik ben nog niet zo lang op pensioen en had 
gedacht te kunnen profiteren van mijn leven, 
maar nu ben ik erg ziek.”

“Mijn man wordt zwaar dement. Het wordt 
moeilijk om nog thuis voor hem te zorgen, 
maar op mijn huwelijksdag heb ik beloofd ...”

“Dit is een heel bijzondere dag voor mij: 
ik ben vanmorgen voor de eerste keer 
grootmoeder geworden. Jammer dat ik het 
bed niet uitkan.”

Ook geloofsvragen kunnen - soms meer dan 
anders - aan de oppervlakte komen tijdens 
een ziekenhuisopname.

“Mijn geloof is een grote steun voor mij. Ik wil 
dit graag met iemand delen.”

“Wat baat het om elke week naar de mis te 
gaan als ik toch ziek word?”

“Is God er wel voor mij?”

“Ik wil graag bidden, maar vind de juiste 
woorden niet.”

Dergelijke zingeving- en geloofsvragen kan 
je delen met een pastor. Wat wij doen is een 
eind met jou op weg gaan, luisteren naar 
je levensverhaal, ontdekken wat voor jou 
belangrijk kan zijn.

De stille ruimte  -  Route 38

Je bent welkom in de stille ruimte om er even te 
verpozen, om er tot bezinning, inkeer of gebed 
te komen. Je vindt er teksten en spreuken om 
mee te nemen. Je kan je intenties neerpennen 
in het intentieboek. Deze worden opgenomen 
in de zondagsviering.


