Pastorale dienst
campus Pellenberg
informatie voor patiënten en familie

INLEIDING
Ziekte en ziekenhuisopname kunnen heel wat emoties losmaken en
stemmen vaak tot nadenken. Het is soms een periode waarin u zoekt
naar (veer)kracht, naar hernieuwde zin in uw leven, naar vrede of
verzoening met uzelf, met anderen of met die ene Andere.
Als pastorale dienst staan wij u graag bij met gesprek en ritueel.
Heeft u behoefte aan een plaats waar u tot rust kunt komen, dan is
er de gebedsruimte/kapel.
De pastor werkt vanuit een christelijke inspiratie, met aandacht en
waardering voor ieders levensbeschouwelijke achtergrond. Als u
dit wenst, kunnen we ook vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen contacteren.
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GESPREK
Vraag gerust een pastor als u – of zij die u omringen – verdriet, hoop
of dankbaarheid willen delen, bij het levenseinde of bij vragen rond
zin- en betekenisgeving.

•

“De onzekerheid van het ziek zijn weegt op mij, het zou
me deugd doen om hier eens over te praten.”

•

“Meer dan vroeger ben ik dankbaar voor mijn familie die
mij zo ondersteunt.”

•

“Waarom overkomt mij dit alles?”

•

“Het lukt mij hier niet goed om te bidden.”

•

“Het valt me zwaar om te blijven vechten tegen mijn
ziekte.”

•

“De arts heeft me slecht nieuws gebracht en nu weet ik
niet wat de toekomst zal brengen.”
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RITUEEL EN BEZINNING
U kunt een pastor vragen om in overleg met u en/of uw naasten, een
ritueel – al dan niet religieus – mee vorm te geven.
Mogelijke rituelen of gebedsmomenten in het ziekenhuis zijn:

✔ Een zegening voor een operatie
✔ Een gebedsmoment waarin u uw hoop, dankbaarheid en
verdriet wil uitdrukken
✔ Een afscheidsritueel: een moment van samenzijn, veelal
met familie, rond betekenisvolle symbolen, teksten en/of
gedichten aan de hand van uw levensverhaal
✔ Een ziekenzegen of ziekenzalving
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•

“Ik zou graag samen bidden.”

•

“Mijn moeder wordt begraven terwijl ik hier in het
ziekenhuis ben, op mijn manier wil ik toch graag afscheid
nemen van haar.”

•

“Ik zou graag afscheid nemen van mijn kinderen, maar ik
kan niet de juiste woorden vinden.”

EN VERDER …
In het ziekenhuis kunt u tijdens uw verblijf:
✔ Een bezoek brengen aan de gebedsruimte/kapel (groene pijl, 2e
verdieping): u kunt hier van 7 tot 22 uur terecht voor gebed,
stilte, om even tot rust te komen, om een kaarsje te branden ...
Een afgescheiden deel is voorzien als gebedsruimte voor moslims.
✔ De communie ontvangen op dinsdag en donderdag.
De verpleegkundige geeft uw vraag graag aan de pastor door.
✔ Een zondagsviering bijwonen: elke eerste en derde zondag van de
maand en op kerkelijke feestdagen van 10.30 tot 11.15 uur.
Als u in de kapel wilt meevieren, kunt u dit doorgeven aan uw
verpleegkundige. Er staan vrijwilligers klaar om u naar de kapel te
brengen, ook in uw rolstoel of bed.
U kunt de vieringen in de kapel ook rechtstreeks volgen via uw
beeldscherm op het UZ Leuven-kanaal (kanaal 1) zondag om
10.45 uur en van maandag tot vrijdag om 12.45 uur.

CONTACT

In het ziekenhuis is er dag en nacht een pastor bereikbaar.
U kunt de pastors contacteren via uw verpleegkundige of arts of
neem zelf contact op via het nummer 016 34 07 31.
Meer informatie over de pastorale dienst vindt u op
www.uzleuven.be/pastorale-dienst.

Pastorale dienst campus Pellenberg

5

6

Jij daar, ik hier. En tussen ons
altijd die ruimte,
weldadig en
ongemeten
voor het leven zoals het is.
Met lachen en huilen,
met gaan en met komen,
met een blik
van herkenning,
met tijden van wachten
en samen weer hopen.
Met het luisteren
naar wat de stilte
tussen ons soms vertelt.
(naar Kris Gelaude)
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de pastorale dienst in samenwerking met de dienst
communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700529.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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