
Oktober  …..  Maria maand 
 
Naast tientallen feestdagen waarop een 
aspect van of een gebeurtenis uit het leven 
van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke 
Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods 
toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij 
uitstek de Mariamaand; oktober is de maand 
van de Rozenkrans. 
 
Oktober wordt in de Katholieke Kerk 
beschouwd als de tweede Maria-maand. 
Deze devotie is een uitbreiding van het 
liturgische feest van Maria van de 
Rozenkrans.  
De heilige paus Pius V bepaalde dat deze 
gedachtenis gevierd moest worden op de 
verjaardag van de zeeslag bij Lepanto 
(Griekenland), die plaats vond op 7 oktober 
1571. Bij deze slag versloegen christelijke 
troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-
1572) schreef deze overwinning toe aan de 
hulp van de Maagd Maria, verkregen door het 
bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd 
vooral gepropageerd door de Orde der 
Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in 
de 19e eeuw ingesteld. 

  
pater Johan Verkoelen SMA 
(Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) 

 

Maria in nood 
 Steinder veldkapel, anno 1250 

Weet je wel wat het je doet 
eens weg te zijn uit wilde 
drukte die je niet meer hoort 
wanneer je in de koele stilte 
van dit vriendelijk oude oord 
alleen jezelf ontmoet 
en even ongestoord  
dan tot jezelf zegt: wees gegroet 
 
weet je wel wat het je doet 
eens weg te zijn van huis 
om stil verdriet in je gemoed 
dan als een kruis 
niet meer alleen te dragen 
daar je met een groet 
van vragen zwaar als lood 
heel even kunt gewagen 
bij Maria in nood 
 
weet je wel wat het je doet 
eens weg te zijn van iedereen 
van bitter zuur en zoet 
om in dit oord alleen 
te zijn slechts met jezelf 
en dan te worden als een kind 
dat in het stille lichtgewelf 
een moeder en zichzelf weer vindt 
 
 
pater C. Beurskens S.M.A  † 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 

 
 
 
WEES GEGROET, 
O STERRE  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wees gegroet, o sterre,  
wees gegroet van verre.  
Aan de hemel blinkt uw licht  
in het bange vergezicht.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
   
Als de golven stijgen,  
hoger, hoger, dreigen,  
schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
   
Wees gegroet, o sterre,  
wees gegroet van verre.  
Op uw zacht en zalig licht  
houden wij het oog gericht.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
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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 een viering wilt bijwonen, kunt u 
dit kenbaar maken aan de verpleging op de 
afdeling. Een aantal vrijwilligers staan klaar 
om u te helpen bij de stilte ruimte te komen en 
u weer terug te brengen naar de afdeling. 
 

zondag 1 okt. H.Mis met Alouette 

zondag 8 okt. H.Mis met Jo Savelkoul 
 

zondag 15 okt. H.Mis   
 

zondag 22 okt. H.Mis met Aqua e Vinho   
 

zondag 29 okt. H.Mis met Samenzang en 
orgelspel Efrem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Stilte Ruimte 
                 kunstwerk van Joseph Cals 

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.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Geestelijke Verzorging en Pastoraat 
Zuyderland  

 
locatie Sittard-Geleen 

 

pastorale maandbrief oktober 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. 
 

tel:0884597777

