
 
Februari (ook wel: sprokkelmaand, 
schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, 
regenmaand) is de tweede maand van het 
jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 28 
dagen in gewone jaren, en 29 dagen in 
schrikkeljaren. 30 februari is in de 
geschiedenis drie keer voorgekomen. 
Februari is genoemd naar de Romeinse god 
Februus, de god van de 
purificatie/onderwereld. Bij de oude 
Romeinen was februari de maand van de 
grote reiniging en boetedoening (de februa). 
In de oudste Romeinse kalender, die tien 
maanden telde, kwam februari niet voor. 
Toen het jaar werd verdeeld in twaalf 
maanden (onder koning Numa Pompilius), 
werd de laatste maand februaris gedoopt. 
Het jaar begon dus met maart. 

De schrikkeldag verrekende men 
logischerwijze aan het einde van het jaar, 
dus aan het eind van februari. Pas in het jaar 
456 werd januari de eerste en februari de 
tweede maand, de schrikkeldag bleef nu ten 
bate van de tweede maand komen. 

Januari en februari zijn de laatste twee 
maanden die aan de kalender werden 
toegevoegd, aangezien de Romeinen de 
winter als een maandloze periode zagen. 

 
Blasius van Sebaste 
 
Blasius (overleden vermoedelijk circa 316) 
is een heilige in de Rooms-katholieke Kerk 
en ook in de Oosters-orthodoxe Kerk. Er is 
niet veel over hem bekend anders dan door 
latere legenden. Hij zou bisschop geweest 
zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij zou 
een marteldood gestorven zijn. 

 
Blasius is vooral bekend als de 
beschermheilige van hen die lijden aan 
keelaandoeningen. Binnen de katholieke 
Kerk wordt in veel parochies op 3 februari na 

de mis de Blasiuszegen 
gegeven, waarbij de 
priester of de diaken twee - 
tijdens Maria Lichtmis 
gewijde -kaarsen 
kruiselings voor  

iemands keel houdt. Hierbij 
wordt de volgende zegen 
uitgesproken: 'Moge God u 
op voorspraak van de 
heilige Blasius bevrijden 
van keelziekten en andere 
kwalen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest'. 
Blasius is ook de 
beschermheilige van de 
stad Dubrovnik. 

 
De cultus rond Blasius nam 

een hoge vlucht in de elfde en twaalfde eeuw. 
Hij is een van de veertien heilige helpers. In 
Engeland staat hij bekend als patroon van de 
wolwerkers. 

In België zijn vele kerken aan hem gewijd: 
Heppen, Jabbeke, Krombeke, Landegem, 
Lendelede, Sint-Blasius-Boekel, Vlissegem, 
Schore en Waardamme. 

Ook in enkele Nederlandse plaatsen zijn 
kerken aan hem gewijd, onder andere in het 
Zeeuwse Heinkenszand en in de Twentse 
plaatsen Delden en Beckum.  

 

 

Ook de basiliek van Made in Noord-Brabant 
is naar deze heilige vernoemd. 

Zijn naamdag wordt in de katholieke kerk 
gevierd op 3 februari, in de orthodoxe kerken 
op 11 februari. 

 

Valentijn 
 
Ik mag je. 
Nee. Ik mag je niet. 
Ik moet je. Dat bedoel ik. 
 
Ik heb je lief. 
Nee. Heb ik niet. 
Ik word je lief. Dat voel ik. 
 
Ik ga met jou. 
Nee. Ga ik niet. 
Ik sta je bij. Beloof ik. 
 
Ben stapel op je. 
Hou je vast. 
Ik. Hou. Van. Jou. 
 
Geloof ik. 

 

Schrijver: Bart Moeyaert 
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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 3 februari H.Mis met Aqua e Vinho 
 
zondag 10 februari H.Mis met orgelspel Efrem 
en samenzang   
 

zondag 17 februari H.Mis met Alouette 
 

zondag 24 februari januari H.Mis met organist 
 

 
Op zon- en feestdagen is er een 
communierondgang op alle afdelingen 
vanaf 10.00 uur.  
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

Bereikbaarheid / 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: 
 

 pater J. Verkoelen, conrector    
- mail: j.verkoelen@zuyderland.nl 
- tel. 06 51218575 
 
dhr B. Simons, geestelijk verzorger 
- mail: b.simons@zuyderland.nl 
- tel. 06 82506733 
 
 dhr. P. Prins, predikant    
- mail: p. prins@zuyderland.nl 
- tel 046 - 4360037     
ten behoeve van patiënten met een 
protestantse achtergrond op alle afdelingen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Stilte Ruimte   
           kunstwerk van Joseph Cals 
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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. 
 
 

tel:0884597777

