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AANTEKENINGEN

Levensbeschouwelijke
begeleiding
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

MORELE BIJSTAND
Een opname in het ziekenhuis betekent vaak een ingrijpende verandering in je leven en kan naast gevoelens van
angst, verdriet, kwaadheid… vele vragen met zich mee
brengen.
Als vrijzinnig-humanistisch consulente bied ik aan iedereen die in het ziekenhuis opgenomen is en die dat wenst,
morele bijstand.

PASTORALE ZORG
Een opname in het ziekenhuis kan vele vanzelfsprekendheden doorbreken en ‘waarom’vragen oproepen.
De pastores maken graag tijd vrij om jou en jouw
naasten, vanuit christelijke waarden en inspiratie, nabij te zijn en lief en leed te delen.

Je kan een bezoek aanvragen via de zorgverleners van
jouw afdeling.

Nabijheid en een luisterend oor

Vrijzinnig humanistisch consulente:
Annick Autreve: 09 224 88 48

Indien je het wenst, komen we graag langs.

Je kan bij mij o.a. terecht voor:

Communie

Een gesprek

De communie kan je elke zondag en hoogdag op je
kamer ontvangen, mede dank zij de inzet van onze
pastorale vrijwilligers.

Een vertrouwelijk gesprek, in vol respect voor je persoon,
je beleving, je wensen en je overtuiging.

Een luisterend oor
Een begripvolle aanwezigheid en warme nabijheid voor
jou en je familie.

Begeleiding
`` Getroffen door een ernstige ziekte kan het waardevol
zijn om iemand naast je te hebben die je door het
ziekteproces heen steunt en begeleidt.
`` Iemand die kan luisteren naar je levensvragen, die
soms moeilijk te delen zijn met je naasten.

Levensafscheid
`` Begeleiding en ondersteuning bij het moeilijke proces van afscheid nemen van het leven.
`` Bespreking van een waardevol afscheidsmoment.
Annick Autreve
vrijzinnig- humanistisch consulente

PRAKTISCHE INFORMATIE

Vieringen
Elke zondag en hoogdag kan je om 10.00 uur
deelnemen aan een verzorgde eucharistie- of gebedsviering. De pastores of vrijwilligers kunnen je indien gewenst begeleiden.

Ziekenzalving of ziekenzegen
De aalmoezenier en de pastores kunnen in deze rituelen steun en bemoediging brengen voor wie ernstig
ziek of stervende is.

Levensafscheid
Ter ondersteuning van familie en vrienden willen we
graag samen bidden bij het levenseinde van hun dierbare. Dit kan op de kamer of in het mortuarium. In
bepaalde omstandigheden is een liturgische gebedsdienst mogelijk.
Anne Dupont en Joris Van Huffel, pastorale werkers
Albert Sabbe, aalmoezenier

Je kan ons ook rechtstreeks bereiken op volgende nummers:

Pastorale werkers
Anne Dupont : 09 224 88 87
Joris Van Huffel: 09 224 88 85

ANDERE LEVENSOVERTUIGINGEN
Vertegenwoordigers van andere levensovertuigingen
zijn telefonisch bereikbaar. In de opnamebrochure vind
je een formulier met de nodige contactgegevens.

