
 

 
 
Feest  
Elk jaar is het carnaval weer aanleiding voor 
een groot feest. Zowel volwassenen als 
kinderen verkleden of schminken zich, 
dragen maskers en gaan hossend over 
straat. Er klinken speciale carnavalsliedjes 
uit luidsprekers of er wordt live-
carnavalsmuziek gespeeld door zogeheten 
dweilorkesten of muziekkapellen. Er wordt 
een prins Carnaval gekozen en zijn Raad 
van Elf treedt op als carnavalsbestuur. In 
veel plaatsen worden optochten of parades 
gehouden. Er zijn carnavalsverenigingen 
actief bij het bouwen van de praalwagens 
voor de optocht. Vaak is er ook een aparte 
kinderoptocht. Het plaatselijke dialect wordt 
gebruikt in aankondigingen, in 
carnavalskranten en bij evenementen. Het 
carnavalsfeest wordt van oudsher gevierd 
onder de rooms-katholieke bevolking in 
Nederland, vooral in Noord-Brabant en 
Limburg. Het feest heeft een uitgelaten en 
spottend karakter.  
Tegenwoordig wordt carnaval ook op andere 
plaatsen gevierd en is de beweegreden niet 
meer religieus. 
 

 
Religieuze achtergrond 
Carnaval is het feest dat gevierd werd op 
vastenavond, de avond voor de 
veertigdaagse vasten voor Pasen. De rooms-
katholieken aten tijdens de vasten geen 
vlees, snoep en lekkernijen. Kinderen hadden 
een vastentrommeltje, waarin ze hun snoep 
bewaarden. Alleen op zondag mochten ze 
daar een snoepje uit halen. De rest van het 
snoepgoed bewaarden de kinderen tot na de 
vasten. Op Aswoensdag begon de vasten. 
De gelovigen gingen naar de kerk en kregen 
het traditionele askruisje op het voorhoofd. 
Daarbij sprak de priester de tekst uit: 'Gedenk 
mens, dat gij stof zijt en tot stof zult gij 
wederkeren.' Vastenavond (dinsdag) is dus 
de avond vóór de vasten. Om die reden 
gingen de mensen zich op die avond flink te 
buiten aan drank en lekkernijen.  
 
Tegenwoordig is de periode van carnaval 
uitgebreid tot vier à vijf dagen. Het feest 
begint meestal al op vrijdagavond en duurt tot 
dinsdag middernacht. De datum waarop het 
carnavalsfeest gevierd wordt, houdt verband 
met de dag waarop Pasen valt. Het is Pasen 
op de eerste zondag na de eerste volle maan 
na 21 maart. De vastenperiode duurt veertig 
dagen, carnaval begint dus ongeveer zes 
weken voor Pasen. 
 

 

 
Geschiedenis van het carnavalsfeest 
De oorsprong van het woord is onbekend. 
Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat 
het de laatste mogelijkheid was zich te buiten 
te gaan voor de vastentijd, waarin men zich 
beperkte tot het minimaal noodzakelijke. 
 
Waarschijnlijk bestond het feest al langer 
dan de christelijke traditie, en heeft de Kerk 
het gemakkelijker gevonden het heidense 
carnaval in een katholieke traditie om te 
zetten dan het uit te bannen. Dit is overigens 
ook met andere voorchristelijke feesten 
gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk 
een 'heidens' midwinterfeest was. 

In die betekenis wordt de term afgeleid van 
het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het 
vlees). Een andere mogelijke verklaring voor 
de term is het eveneens Latijnse carrus 
navalis: scheepswagen, hetgeen zou 
verwijzen naar rondtrekkende groepen in 
een als een schip ogende wagen of kar, het 
zogenaamde narrenschip. 

De Romeinen vierden het feest dat veel 
kenmerken van het hedendaagse carnaval 
had zoals drink- en eetgelagen, een soort 
prins carnaval, vermommingen en optochten 
door de straten.Het 'heidense' carnaval werd 
in heel Europa gevierd. Bijvoorbeeld in 
Rusland is dit feest bekend onder de naam 
maslenitsa (vrij vertaald: boterfeest). 
Antropologisch gezien is het carnaval een 
omkeringsritueel, waarin maatschappelijke 
rollen worden omgedraaid en normen over 
gewenst gedrag worden opgeschort. 

Fijne carnavalsdagen en ….. alaaf, 

Geestelijke Verzorging en Pastoraat 

woensdag 1maart as-woensdag 13.00 uur 
tijdens de communie-uitreiking op de 
afdelingen van Revalidatie kunt u ook het 
askruisje ontvangen 

 
                                         



 
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 5 februari  Eucharistieviering   
met Alouette 
 
zondag 12 februari Eucharistieviering  
met orgelspel Efrem en samenzang 
 
zondag 19 februari Eucharistieviering  
met Alouette  
 
zondag 26 februari Eucharistieviering 
(carnaval 
 
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  
revalidatie. Op donderdag vanaf 13.00uur 
communie-rondgang in ziekenhuis. 
 

 
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 Zuyderland Medisch Centrum, locatie 
Sittard/Geleen 
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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. 
 
Geestelijke verzorging en pastoraat 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. 


