Pastorale dienst
Informatiebrochure patiënten

Beste patiënt en familie
Welkom in het UZA. Graag stellen we u de pastorale dienst
voor.

Bij een pastor kunt u terecht voor
> Een gesprek     
Houden levens- of geloofsvragen u bezig? U kunt bij een
pastor uw hart luchten.
> Ziekenzegen en -zalving
Vóór een operatie, bij twijfel of angst, of op een ander
moment kunt u bij een pastor terecht voor een zegengebed of ziekenzalving. Het kan u helpen om de toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien.
> Stervenswijding en afscheidsgebed
In de stervensfase of na het overlijden is een pastor
graag bereid om voor te gaan in gebed samen met familie
en vrienden.

> Afscheidsviering van een kind
Bij het overlijden van een kindje is een afscheidsviering
in het ziekenhuis mogelijk.
> Doop
In noodsituaties is een doop in het ziekenhuis mogelijk.
> Vieringen
Op de meeste zon- en feestdagen om 10.30 uur bent u
van harte welkom in de oecumenische viering in de
Glazen Zaal (route 30). Aansluitend is er een hapje en
een drankje. Iedereen is welkom.
De pastors komen u enkele dagen op voorhand persoonlijk uitnodigen. U kunt dan uw naam opgeven aan hen of
later aan de verpleegkundigen.
De vrijwilligers van het pastoraal team zullen u vóór de
viering ophalen (te voet, in rolstoel of met bed).

Stille ruimte
In het UZA is er een ruimte die uitnodigt tot stilte, gebed
en bezinning (gelijkvloers, route 72). U kunt hier op elk
moment vrij gebruik van maken. Deze ruimte is toegankelijk
voor iedereen, ongeacht de religieuze overtuiging.

> Katholiek/protestant
Wie zijn we?
• Peter Dierckx
• Ria Van Belzen
• Algemeen nummer

tel. 03 821 43 53
tel. 03 821 41 07
tel. 03 821 30 65

> Waar kunt u ons vinden?
U vindt de pastorale dienst buiten in de mobiele unit
achter de lokalen van de dienst patiëntenbegeleiding.
Volg route 73.
> Wanneer en hoe kunt u ons bereiken?
Op maandag, donderdag en vrijdag:
van 8.30 tot 16.30 uur
• bel ons op onze rechtstreekse nummers (zie boven)
• vraag het aan een verpleegkundige of een vrijwilliger
• bel de dienst patiëntenbegeleiding, tel. 03 821 37 00
• er is geen wachtdienst buiten de werkuren
> Andere erkende erediensten
Tijdens de werkuren via:
• de dienst patiëntenbegeleiding, tel. 03 821 37 00
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