
 
Op weg naar Kerstmis 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De advent  is in het christendom de 
benaming voor de aanloopperiode naar 
kerst. De naam advent komt van het Latijnse 
woord adventus, dat komst betekent. In de 
adventsperiode bereiden christenen zich 
voor op het kerstfeest en wordt de geboorte 
en de wederkomst van Jezus herdacht 
Eenvoudig gerekend begint de advent vier 
zondagen voor Kerstmis. De advent begint 
altijd op de zondag die valt tussen 27 
november en 3 december en eindigt op 24 
december. Hierdoor is de lengte van de 
adventsperiode verschillend, maar telt wel 
altijd 4 zondagen: 

Wanneer de viering van de advent in de Kerk 
voor het eerst werd geïntroduceerd, kan met 
geen enkele vorm van zekerheid bepaald 
worden[1]. De advent wordt voor het eerst 
vermeld in een boek van Gregorius van Tours 
(ca. 538-594), die schrijft dat St. Perpetus, 
een van zijn voorgangers, rond 480 een 
vastentijd van drie weken voorafgaand aan 
kerstmis zou hebben ingesteld. Of dit een uw 
gebruik was dan wel de bekrachtiging van een 
bestaande regeling is onduidelijk.  
 
 
 

 
Donker 
 
Donker in onze dagen, donker in onze 
nachten. 
De weg van ons leven, 
gehuld in duister van niet weten en niet 
kunnen. 
Waarheen? Waarvoor? Waarom? 

Het vragen houdt niet op, 
de wereld lijkt verdwaald 
en onze dromen lijken kwijt, 
de dromen van die mens, 
de dromen van dat licht 
waar wij zo naar uitzien. 

Maar nog steeds blijven mensen bij elkaar 
om elkaar aan te sporen 
niet in het donker te blijven. 

Goede God, help ons, 
bij ons zoeken naar die droom 
soms zo ver weg, 
maar eens 
ergens weer zichtbaar en heel nabij. 
Breng uw licht dichterbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstavond ….  mannenkoor Mignon 
 

 
 
 
Wij nodigen u alvast uit om 24 december 
samen met familie en vrienden Kerstavond  te 
vieren in de grote hal van ons ziekenhuis. De 
mooie en sfeervolle H.Mis begint om 19.30 
uur.  
Deze viering zal worden opgeluisterd door 
mannenkoor Mignon o.l.v. Sonja Feenstra 
 en solist ; Claudia Couwenbergh 

                 
 

Welkom  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Wij wensen u fijne Kerstdagen  
en alle goeds voor 2018, 

 
team Geestelijke Verzorging  en Pastoraat   

 
 

 



 
Bezinnen en vieren 
Wanneer u behoefte heeft aan een moment 
van rust, stilte, bezinning of gebed dan kunt u 
dag en nacht terecht in de stilte ruimte .   
Ook voor een kaars op te steken of een 
intentie neer te schrijven. 
 

De stilte ruimte is gelegen op de begane 
grond,  nabij meldpunt West 06 en is voor 
iedereen toegankelijk. 
 

Op zon- en feestdagen is er in de Stilte Ruimte 
om 10.00uur  een  eucharistieviering.  
U bent van harte uitgenodigd om aan deze 
vieringen deel te nemen.  
Wanneer u gebonden bent aan bed of rolstoel 
staat een aantal vrijwilligers klaar om u te 
helpen bij de stilte ruimte te komen en u weer 
terug te brengen naar de afdeling. 
Wanneer u een viering wilt bijwonen, kunt u dit 
kenbaar maken aan de verpleging op de 
afdeling. 
 
 

zondag 3 dec H.Mis met Bernadette koor  
 

zondag 10 dec H.Mis met Aqua e Vinho 
 

zondag 17 dec H.Mis; Crescendo Beek  
 

zondag 24 dec 19.30uur  H. Mis Kerstavond   
met mannenkoor Mignon en solist  
 

maandag 25 dec H.Mis 1ste Kerstdag ; met 
kinderkoor the voices of Kids olv Efrem  
 

zondag 31 dec met orgelspel Efrem en 
samenzang 
 

zondag 1 jan 2018  H.Mis met orgelspel Efrem 
en samenzang 
 

 

 
Contact en bereikbaarheid 
Wanneer u in contact wilt komen met 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat, kunt u dit 
kenbaar maken bij de verpleging of arts van 
uw afdeling. 
 

Geestelijke Verzorging en Pastoraat is 
bereikbaar / werktijden van:  
maandag / vrijdag van 08.00 – 18.00 uur 
weekend en feestdagen van 08.00 -12.00 uur 
via de  telefooncentrale  
(tel: 088 – 459 7777) 
 
Het team  bestaat uit: 
 

M. Reul, rector  
- tel.06 5120 8348 
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44, 
52, 54, SEH,  OK, dialyse. 
GGZ 08, 18 
 

pater J. Verkoelen, conrector    
- tel. 06 5121 8575 
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44, 
52, 54, SEH, OK, dialyse. 
Revalidatie West 26, 36, 46 
 

dhr. P. Prins, predikant    
- tel 046 - 4360037     
ten behoeve van patiënten met een 
protestantse achtergrond op alle afdelingen.  
 
 
 
 
 

 
communierondgang: 
 

 
 

 

 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat  

Zuyderland   
locatie Sittard-Geleen 

 

pastorale maandbrief december 2017 
 

 
 
 
Wat is en doet pastoraat en geestelijke 
verzorging ? 
 
Een ziekenhuisopname kan vragen, 
gedachten en gevoelens oproepen waarover 
men wil praten. Dikwijls zal het gaan om 
fundamentele vragen over ziekte en 
gezondheid, leven en dood. 
De term ‘pastoraat’  verwijst naar de 
christelijke geloofstraditie.  
De term ‘geestelijke verzorging’  geeft aan 
dat  deze zorg beschikbaar is voor iedereen 
ongeacht geloofs-of levensovertuiging. 
 
Pastoraat en geestelijke verzorging is er om 
mensen in hun levens- en/of geloofsvragen te 
ondersteunen. Wij bieden een luisterend oor 
voor de gedachten, vragen en gevoelens die 
er in u omgaan. Ook als die niet direct met uw 
behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis  
verband houden. 
 

Communie-rondgang: 
 

zon- en feestdagen   vanaf 10.00 uur  op 
alle afdelingen.  
 

woensdag    vanaf 13.00 uur revalidatie.   
 

donderdag  vanaf 13.00uur ziekenhuis . 
 


