
 
Ik ga op vakantie en neem mee…..  
 
Ik ga op vakantie en neem mee een 
zonnebril, een zwembroek en een…….. 
………….boek.  
 

 
 
Een boek zult u zeggen. Wat voor boek?  
Waarom niet het meest gelezen boek ter 
wereld. Nee bedankt, daar ben ik al lang in 
uitgelezen.  
Nou daar kunt u zich mooi in vergissen.  
Laatst hoorde ik tijdens een feestje  iemand 
zeggen, dat er vier manieren zijn om de 
bijbel te lezen. Waarop een ander reageerde 
dat er nog wel eens een vijfde manier zal 
worden ontdekt. Thuis ben ik eens op een rij 
gaan zetten tot hoeveel manieren ik kon 
komen.  
 
Een eerste manier van lezen is praktisch van 
aard en is gericht op wat er feitelijk gebeurt 
aan de hand van het leven van een aantal 
belangrijke personen en gebeurtenissen in 
de geschiedenis van het volk van Israël.  
 
Een tweede manier is allegorisch van aard. 
De verhalen beschrijven karakters van 
mensen en situaties waarin mensen terecht 
kunnen komen. Ze roepen beelden op waar 
je van kunt leren of troost kunt vinden voor 
de dingen die je zelf meemaakt.  
 

 
Een derde manier is filosofisch van aard. Het 
gaat er dan over dat er naast natuurkundige 
wetten ook morele en universele wetten 
bestaan.  
Deze wetten zijn af te lezen aan wat er in de 
verhalen gebeurt. Alle oorzaken leiden tot 
precies beschreven gevolgen op mensen en 
volkeren.  
 
Een vierde manier is een verborgen of 
kabbalistische manier van lezen. Bij lezen op 
deze manier verwijst een verhaal enerzijds 
naar een historische gebeurtenis 
bijvoorbeeld in Exodus naar het weggaan uit 
Egypte, en anderzijds naar de 
psychologische reis die ieder mens maakt in 
zijn persoonlijke ontwikkeling. Deze 
verborgen manier komt om de zoveel tijd aan 
de oppervlakte. De laatste jaren staat het 
weer in de belangstelling doordat het 
beroemde volgers kent waaronder popsterren 
als Madonna en filmsterren als Demi Moore.  
 
Een vijfde manier heb ik nog niet gevonden, 
maar het mag duidelijk zijn dat je in dit boek 
niet snel bent uitgelezen. Een aanrader dus 
voor in de koffer op vakantie. 
En als u tijdens het lezen in de vakantie 
mocht stuiten op de vijfde manier van 
lezen….. dan hoor ik het graag. 
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Thomas, apostel 

 

Andere namen: Didymus 

Feestdag: 3 juli (Feest)  

Heiligverklaring: 

onbekend  

Patronage  

Vanwege de aanval op Sint Thomas, wordt hij 
als patroon tegen rugklachten gezien. Hij is voor 
architecten, bouwvakkers en landmeters de 
voorspreker bij God. Hij wordt aangeroepen 
tegen blindheid ('eerst zien, dan geloven').  

Benedictus, abt  

 

Andere namen: Benedictus van 

Nursia  

Gedachtenis: 11 juli (Feest)  

Heiligverklaring: onbekend 

Patronage  

Vanwege zijn geleerdheid is Benedictus patroon 
van de leraren en schoolkinderen. Ook andere 
beroepsgroepen als kopersmeden, speleologen 
en mijnwerkers (denk aan de Sacro Speco-grot) 
vinden hun toevlucht bij Benedictus. Sinds 1964 
patroon van Europa. Zieken als gevolg van 
vergiftigingen, nierstenen, koorts en ontstekingen 
kunnen de voorspraak van Benedictus vragen.  

 

 



 
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 7 juli  H.Mis  
 

zondag 14 juli H.Mis   
 

zondag 21 juli H.Mis met accordeonist  Miep 
 

zondag 28 juli 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

