Wat waren we jong
kijk om
onbekende voorbijganger
je onkreukbare blik
komt me niet onbekend voor
misschien ben ik dat
alleen jonger
niet altijd herkennen we onszelf
alles op aarde laat zijn sporen na
onze voorbije jeugd is toch onsterfelijk
de eerste helft ligt al achter ons
en slechts één ding hebben we begrepen:
wil je dat ze jou niet verliezen op aarde
verlies dan jezelf niet
alles op aarde laat zijn sporen na
onze voorbije jeugd is toch onsterfelijk
aan de hemel is het weerlicht gedoofd
in de harten komt het onweer tot rust
geliefde gezichten
kunnen we niet vergeten
dierbare ogen vergeten we niet
alles op aarde laat zijn sporen na
onze voorbije jeugd is toch onsterfelijk
wat waren we jong
wat waren we jong
hoe oprecht beminden we
wat geloofden we in onszelf
russisch lied: Kak Molody

De katholieke feestdag Allerzielen valt een dag
na Allerheiligen. Nog niet zolang geleden was
het voor katholieken een vrij algemene
gewoonte om naar het graf van familieleden te
gaan om daar bloemen te leggen en de
overledenen te gedenken. Het graf werd
meteen goed schoongemaakt en kon er weer
een jaartje tegen.

Een gedicht van Hanna Lam
over hen die ons zijn voorgegaan in de dood.

De traditie stamt, voorzover bekend uit de abdij
Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar
abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny
verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen
de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze
moesten herdenken. In de 14de eeuw werd
deze herdenkingsdag algemeen in de RoomsKatholieke Kerk.

De mensen van voorbij

Team Geestelijke verzorging en Pastoraat

De mensen van voorbij
Wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
In woorden en in zinnen
En zijn wij even bij elkaar
Aan het einde van het jaar.
De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen,
In bloemengeuren, in een lied,
Dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij,
Zij worden niet vergeten,.
De mensen van voorbij,
Zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
Daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.

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. U kunt deze viering ook volgen via de
bedside-terminal op tv-zender 30 .
zondag 6 nov H.Mis met Aqua e Vinho
zondag 13 nov H.Mis met: Alouette

Contact en bereikbaarheid
Wanneer u een gesprek op prijs stelt, kunt u dit
kenbaar maken bij de verpleging of arts van
uw afdeling.
Pastoraat en geestelijke Verzorging is tijdens
kantooruren bereikbaar. Voor noodsituaties
kent men een 24 uurs bereikbaarheid.

M. Reul, rector
- tel.31409
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44,
52, 54, SEH, verloskamer, OK, dialyse.
GGZ 08, 18
pater J. Verkoelen, conrector
- tel. 31410
Oost 33, 41, 43, 51, 53 West 32, 34, 42, 44,
52, 54, SEH, verloskamer, 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:
zon- en feestdagen vanaf 10.00 uur op
alle afdelingen.
woensdag vanaf 13.00 uur revalidatie.

Stilte Ruimte OMC
kunstwerken van Joseph
Cals

pastorale maandbrief november 2016

Het team bestaat uit:

zondag 20 nov H.Mis met: Il Canto
zondag 27 nov H.Mis met: Elmy en Aukje

Pastoraat en Geestelijke Verzorging
Zuyderland
locatie Sittard-Geleen

donderdag vanaf 13.00uur ziekenhuis.

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.

