
 

hoopvol naar 
Pasen 

 

 
 

Kort  
De veertigdagentijd ( deze tijd wordt ook wel 
lijdenstijd of vastentijd genoemd ) is de 
periode van inkeer, bezinning, boete, 
bekering, vasten,  meditatie en gebed voor 
Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de 
avondmis van Witte Donderdag 
 
Voorbereiding op Pasen 
De veertigdagentijd is een periode die 
voorafgaat aan en voorbereidt op het 
Hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van 
bekering, waarin mensen die katholiek willen 
worden zich voorbereiden op het doopsel, en 
gelovigen aan hun eigen doopsel worden 
herinnerd. 
 
Oproep 
Jezus Christus roept op tot bekering: Hij 
vraagt de mens om zich vrij te maken van 
zonden en beslommeringen die de weg tot 
Gods Koninkrijk versperren. 
 

 
Bezinning, inkeer en bekering. 
 
De Kerk heeft steeds geleerd, dat bekering niet 
eens en voor altijd gegeven kan zijn, maar 
steeds opnieuw moet worden beleefd en 
nagestreefd. Het zicht op God raken wij 
immers wel eens kwijt.  
 
De veertigdagentijd is in de katholieke traditie 
bij uitstek de tijd voor bezinning, inkeer en 
bekering. 
 
 
Bidden, vasten en aalmoezen geven 
De christen kan zijn boetvaardigheid op 
verschillende manieren uiten. De Schrift en de 
Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de 
nadruk: het Gebed, de Aalmoes en het Vasten. 
 
Veertig: een heilig getal 
Dat de Paasvasten een tijdsduur van veertig 
dagen heeft gekregen, gaat terug op de 
symbolische betekenis van het getal veertig. 
Het is een heilig getal in de joodse en 
christelijke traditie. 
 
Joodse traditie 
Veertig jaar zwierf het volk Israël door de 
woestijn op zijn tocht naar het beloofde land. 
Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen 
hij de Wet in tien geboden van God ontving. 
De profeet Elia ondernam een tocht van 
veertig dagen naar de berg, waarop God zou 
verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naar Jezus’ voorbeeld 
Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn 
terug om zich door vasten en bidden voor te 
bereiden op zijn zending onder de mensen.  
 
Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij 
zich helemaal kon openstellen voor de kracht 
van God en de boodschap van Gods liefde. 
Van die onthechting maakte de duivel gebruik 
om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond 
iedere verlokking en werd de bekeerde, ‘de 
heilige Gods’. 
 
Vrijheid 
Pasen is het feest van de ultieme vrijheid: de 
overwinning van het leven op de dood. 

 

Pasen  
 

 Vroeger begreep ik het volkomen. 
Nu begrijp ik iets minder,  
verwonder ik mij meer. 

 
Het gaat niet om hoeveel je weet,  
het gaat om wat het met je doet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus ……. hoopvol op weg naar Pasen ! 
 
 

         Geestelijke Verzorging en Pastoraat 
 
 



 
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 maart H.Mis Miep  accordeon  
 

zondag 10 maart H.Mis met Aqua e Vinho 
 

zondag 17 maart H.Mis  
 

zondag 24 maart H.Mis met orgelspel Efrem 
en samenzang   
 

zondag 31 maart H.Mis 

 

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 09.00 -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 

 
 
 

 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat  

Zuyderland  
locatie Sittard-Geleen 

 

pastorale maandbrief maart 2019 
 

 
 
 
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. 
 
 

Woensdag 6 maart as-woensdag vanaf 
13.00 uur  op de afdelingen van 
Revalidatie kunt u ook het askruisje 
ontvangen 
 

tel:0884597777

