
VZW Werken Glorieux  
Zusters van Barmhartigheid  

Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse 
Tel. 055 23 30 11Fax 055 23 30 22 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

PASTORALE DIENST 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De schepping van Adam  

Michelangelo 1511 Sixtijnse Kapel - Vaticaanstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vzw Werken Glorieux I az Glorieux 
Glorieuxlaan 55, B-9600 Ronse 

T 055 23 30 11, F 055 23 30 22 

www.azglorieux.be, info@azglorieux.be 
 
 

10/05/2017 
ALG13_NL 

 
 

                                  
 
 
 
 

Het is volbracht Carol Caims Art 
 
 
ONTMOETING   

 
Een opname in het ziekenhuis is voor u 
wellicht een ingrijpend gebeuren. Naast 
praktische zorgen rijzen ook vragen die u 
doen nadenken over uw diepste mens-zijn en 
het waarom van dit alles. Het kan goed doen 
dit met iemand te kunnen delen. 
De pastorale dienst van het ziekenhuis doet 
dit met respect voor uw levensopvatting. 
Vanuit zijn christelijke levensvisie wil de 
pastorale werker u en uw zorgende bijstaan 
en begeleiden. 
Bij de pastorale dienst kunt u terecht voor: 

 een luisterend oor. 

 een gesprek over uw ziek-zijn, uw 
verdriet en vreugde, uw geloof en 
ongeloof, uw onmacht en kwets-
baarheid, uw dankbaarheid, uw hoop. 

 een bemoediging bij een zware 
ingreep of een lange revalidatie. 

 een moment van inkeer of gebed. 

 de communie op de kamer, de 
ziekenzalving of een passend ritueel. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
GEBED 

 
Voor een moment van stilte of gebed kunt u 
steeds terecht in de kapel van az Glorieux op 
de tweede verdieping, dagelijks tussen 9u00 en 
19u00. 
 
LITURGIE 

 
Op zaterdag gaat een priester voor in de 
eucharistieviering om 17u00. Op kerkelijke 
feesten is er een gebedsdienst om 9u30. Alle 
info hierrond vindt u op het prikbord aan de 
ingang van de kapel. 
Via het tv-kanaal van het ziekenhuis kunnen 
deze vieringen ook op de kamer gevolgd 
worden. 
 
COMMUNIE 

 
Het biddend ontvangen van de communie is 
een krachtig teken van verbondenheid met 
Jezus en de bredere Kerkgemeenschap. 
Op uw vraag (via de verpleegkundige van uw 
afdeling) kunt u de communie op uw kamer 
ontvangen. 
 
 ‘Ik zal er zijn’ heeft me naar u toegestuurd  

(Ex 3,14) 
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In liefde verbonden 
 
SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING 

 
Een ziekenzalving biedt kracht en troost of dat 
stukje hoop en moed om door te zetten. Het is 
een teken van God, die mensen in hun lijden 
nabij wil zijn en dit niet enkel bij 
stervensgevaar. Dit moment gebeurt bij  voor-
keur als de zieke omringd is door zijn/haar 
familie. De aanvraag gebeurt best via de 
verpleegkundige van de afdeling. 
 
STERVENSZEGEN 

 
Bij levensgevaar of overlijden is een gebed 
waarin de stervende wordt gezegend en 
toevertrouwd aan God zeer zinvol. Het is een 
uitdrukking van Gods grenzeloze draagkracht. 
 
AFSCHEIDSZEGEN 

 
Indien gewenst kan de pastoraal werker ook 
na het overlijden voorgaan in een  
gebedsmoment om gelovig en dankbaar 
afscheid te nemen. 
 
 
 

HOE IS DE PASTORALE DIENST TE 
BEREIKEN? 

 
Een bezoek van de pastoraal werker kunt u 
aanvragen via: 

 telefoon of e-mail 

 een medewerker van de afdeling 

 het bureau van de pastorale dienst 

 het onthaal 

 het invullen van het formulier 
‘Godsdienstige, morele of filosofische 
bijstand’ dat u vindt in de onthaalmap. 
Hierbij kunt u ook uw wens tot 
communie aanduiden. 

 
De mogelijkheid bestaat om een bezoek van 
een vertegenwoordiger van een andere, 
erkende eredienst of een moreel consulent 
aan te vragen via een verpleegkundige, via de 
pastorale dienst of via het formulier hoger 
vermeld. 
 
Ook als u op consultatie komt of behandeld 
wordt in het dagziekenhuis kunt u iemand van 
de pastorale dienst vragen. 

CONTACTINFO 

 
Heidi Coussement  
coördinator pastoraal werker 
tel: 055 23 36 39 
tel intern: 36 39 

e-mail: heidi.coussement@azglorieux.be 

 
Evelyne Carbonelle  
pastoraal werker 
tel: 055 23 36 48 
tel intern: 36 48 
e-mail: evelyne.carbonelle@werken-glorieux.be 
 
Indien gewenst contacteren we graag een 
priester voor u. 
 
 
 
 
U vindt het bureau van de pastorale dienst op 
de eerste verdieping tegenover de deur van de 
glazen/panoramische lift 12. 
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