
 
 

 
 
 

De pijlen vliegen door de lucht 
en maken dan een hoge vlucht. 
Het oude jaar nemen ze mee, 

We waren blij, en soms tevree.. 
Ze knallen in het nieuwe jaar, 
zonder vrees, zonder gevaar. 
Zo jong, zo krachtig en zo pril, 

Voor u, ieder mens een nieuw begin... 
 
 
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van 
de Heer is een christelijke feestdag die elk 
jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop 
men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de 
Wijzen uit het oosten die een opgaande ster 
zagen en daarop de koning der Joden gingen 
zoeken. Ze kwamen in Bethlehem, en vonden 
daar Jezus te begroeten als de pasgeboren 
koning der joden. (Waarschijnlijk wordt hier 
gezinspeeld op het visioen van Bileam, de 
ziener in Moab die een ster uit Jacob zag 
opkomen . 
In de katholieke liturgie in België en 
Nederland wordt het hoogfeest van de 
Openbaring van de Heer op de eerste 
zondag na 1 januari gevierd indien 6 januari 
op een werkdag valt.  

 

 

 

In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen 
een vrije dag en wordt Driekoningen op de 
dag zelf gevierd. De Openbaring van de Heer 
is het eerste van drie feesten, samen met de 
Doop van de Heer en de Opdracht van de 
Heer in de tempel (2 februari), die thuishoren 
in de Kerstkring, de tijd van Jezus' kindertijd 
en jonge jaren. 

De zogenaamde Relikwieën van de Drie 
Koningen worden in een reliekschrijn 
bewaard in de dom van Keulen. 

Oorsprong 

Het feest ontstond in de vierde eeuw in het 
oosters christendom en was oorspronkelijk 
bedoeld om de verschijning van de 
vleesgeworden Zoon van God op aarde te 
vieren. Daarbij werden 
de tekenen van Jezus' 
goddelijkheid herdacht: 
de geboorte uit de 
Maagd Maria, het 
bezoek en de 
aanbidding van de 
Wijzen uit het Oosten, 
gebeurtenissen uit 
Jezus' jeugd en de 
doop door Johannes de 
Doper. 

Van Wijzen tot drie koningen 

Nergens vermeldt de evangelist Matteüs in 
zijn geboorteverhaal dat er precies drie 
Wijzen of Koningen zijn; Matteüs vermeldt 
wel het verhaal van de Wijzen) die het 
Kerstkind kwamen bezoeken.  

 

 

In de latere kerstverhalen worden er drie van 
gemaakt, wellicht omdat de Wijzen drie 
geschenken aanbieden: goud, wierook en 
mirre.  

De Wijzen zijn in de volksverhalen en bij 
Tertullianus koningen geworden omdat de 
tekst van Matteüs doet denken aan Jesaja: 
"Volkeren komen naar uw licht, koningen 
naar de glans van uw dageraad. ..... Een 
vloed van kamelen zal u overdekken, 
dromedarissen van Midjan en Efa; alle 
bewoners komen uit Seba, met goud en 
wierook beladen." 

Onder invloed van deze tekst (en van Psalm 
72) zijn de Wijzen koningen geworden, die 
reisden per kameel. Sedert de 8e eeuw vindt 
men hun namen als Caspar, Melchior en 
Balthasar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrede op aarde  
het klinkt zo gewoon. 
Zou die ooit komen, 

of blijft het een droom. 
 

 
      Geestelijke verzorging en Pastoraat 

 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/6_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_oosten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstster_(religie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doop_van_de_Heer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Lichtmis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Lichtmis
http://nl.wikipedia.org/wiki/2_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstkring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie%C3%ABn_van_de_Drie_Koningen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relikwie%C3%ABn_van_de_Drie_Koningen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekschrijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Keulen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maagd_Maria
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_Oosten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_(getal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_(getal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wierook
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mirre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jesaja_(boek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/8e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caspar_(heilige)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melchior
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_(heilige)


 
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 1 jan. Eucharistieviering 
met orgelspel Efrem en samenzang 
 

zondag 8 jan. Eucharistieviering  
 

zondag 15 jan. Eucharistieviering   
met Aqua e Vinho 
 

zondag 22 jan. Eucharistieviering 
 

zondag 29 jan. Eucharistieviering  
met orgelspel Efrem en samenzang 
 

Op zon- en feestdagen is er een 
communierondgang op alle afdelingen 
vanaf 10.00 uur.  
Op woensdag  is er vanaf 13.00 uur een 
communie-rondgang op de afdelingen van 
Orbis Revalidatie.  
 
 

 
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. 
 
Het team bestaat uit: 
 
 M. Reul, rector  
- tel.06 51208348   
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 51218575 
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  
van O.M.C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stilte Ruimte  OMC 
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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. 


