
 
 
Juni (ook wel: zomermaand) is de zesde 
maand van het jaar in de gregoriaanse 
kalender en heeft 30 dagen. Juni is genoemd 
naar de Romeinse godin, Juno, de vrouw van 
Jupiter. Juni wordt ook wel de maand van het 
Heilig Hart genoemd, omdat de derde vrijdag 
na Pinksteren meestal in juni valt. Die dag 
wordt het hoogfeest van het Heilig Hart van 
Jezus gevierd. 

 Oudnederlandse/puristische naam: 
zomermaand of weidemaand 

 Romeinse naam: Junius 
 Joodse naam: Tammoez 
 De sterrenbeelden van deze maand 

zijn Tweelingen en Kreeft. 
 De zomerzonnewende valt in deze 

maand, rond de 21ste. 
 Er zijn geen andere maanden die op 

dezelfde dag van de week beginnen 
als juni. 

 Een koude periode in juni wordt 
Schaapscheerderskou genoemd. 

21 juni: zomerzonnewende of midzomerfeest. 
In Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland 
en IJsland wordt dan nog altijd het Luciafeest 
(een lichtfeest) gevierd. 
 
Het midzomerfeest verwijst naar de 
zomerzonnewende op 21 juni en de voor-
Christelijke feestelijkheden die hiermee 
gepaard gaan in voornamelijk Noord-Europa. 
Oorspronkelijk werd dit feest gevierd op 24 
juni, dus drie dagen na de feitelijke 
zonnewende. 
De viering van midzomernacht werd in 
vroegere tijden gelinkt aan de 
zomerzonnewende.  

 

De mensen geloofden dat planten op 
midzomer geneeskrachtige en magische 
krachten hebben en hiervoor plukten ze op 
deze nacht.  

Vreugdevuren werden 
ontstoken om zich te 
beschermen tegen de 
duistere krachten waarvan 
werd geloofd dat ze vrij 
spel hadden vanaf het 
moment was aangebroken 
waarop het aantal uren 
daglicht opnieuw afnam. 

In Zweden, Finland en Estland wordt 
midzomeravond beschouwd als het grootste 
feest van het jaar, alleen vergelijkbaar met 
Walpurgisnacht, Kerstavond en Nieuwjaar. 

In België en Nederland wordt het 
midzomerfeest niet meer op grote schaal 
gevierd. Maar dankzij niet-Christelijke 
organisaties wordt de interesse van steeds 
meer jonge mensen in de heidense gebruiken 
van hun voorouders gewekt. 

In de lage landen wint ook het midzomerfeest 
steeds meer aan belang. 

In de 7de eeuw waarschuwde Sint Eligius de 
inwoners van Vlaanderen, die nog maar pas 
waren bekeerd tot het Christelijke geloof, 
voor het heidense zonnewendefeest.  

Christenen mochten niet deelnemen aan 
deze feestelijkheden. Later werd dit feest, net 
als de winterzonnewende op 24 december 
(het kerstfeest), verchristelijkt tot de feestdag 
ter ere van de geboorte van Johannes de 
Doper op 24 juni.  

 

Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger 
buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn 
allen een groot vuur. Men zong en danste en 
de moedigsten sprongen over het vuur heen. 

Als een jongen en een meisje hand in hand 
over het vuur sprongen, was hun band voor 
eeuwig verzegeld. 

Van Sint Jan wordt, 
net als bij Maria, de 
geboortedag 
herdacht en niet het 
sterven. Sint Jan 
wordt dan ook 
gezien als het begin 
van een nieuwe 
periode in het jaar. 
Ook de natuur 
verandert. 'Met Sint 
Jan draait het blad 

zich om' is het gezegde. Sint Jan markeert 
een overgangsperiode 
 
Johannes de Doper is patroon van: wevers, 
kleermakers, schilders, leerlooiers, 
timmerlieden, smidse, kuipers, 
schoorsteenvegers, herbergiers, 
bontwerkers, wijnbouwers, architecten, 
drankbestrijders, bioscoopbezitters, herders, 
dansers, muzikanten, zangers, huisdieren, 
schapen, lammeren, vasten, Karmelieten, 
Maltezer ridderorde. 

Johannes de Doper is patroon tegen: 
hoofdpijn, schorheid, duizeligheid, epilepsie, 
kinderziekten, angst, hagel. 
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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 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 2 juni H. Mis  met Crescendo 
 

zondag 9 juni 1ste Pinksterdag H.Mis met 
Aqua e Vinho 
 

zondag 16 juni  vaderdag H.Mis met 
Edelweiss 
 

zondag 23 juni H.Mis  
 

zondag 30 juni H.Mis met  Aqua e Vinho 
  
 
 

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: 
 

dhr. P. Prins, geestelijk verzorger   
- mail: p.prins@zuyderland.nl 
- tel 06 83043104     
 

dhr B. Simons, geestelijk verzorger 
- mail: b.simons@zuyderland.nl 
- tel. 06 82506733 
 

 dhr. R. Smeets, geestelijk verzorger 
-mail: ra.smeets@zuyderland.nl 
-tel. 06 83078409 
 

pater J. Verkoelen, conrector    
- mail: j.verkoelen@zuyderland.nl 
- tel. 06 51218575 
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Wat is en doet geestelijke verzorging   
en pastoraat ? 
 
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. 
 

tel:0884597777
mailto:ra.smeets@zuyderland.nl

