
 Contactgegevens 

Wenst u een pastor of een vertegenwoordiger van 
het interconvictioneel platform te spreken, dan kan 
u contact met ons opnemen op de volgende manieren:

•  rechtstreeks via het nummer spirituele zorg: 
02/221.90.37 (alle dagen van 9u30 tot 18u00 is er 
iemand aanwezig);

•  via het onthaal of via een verpleegkundige van 
uw verpleegeenheid die voor u belt (er is 
telefonische permanentie tussen 8u en 20u).

Spirituele, religieuze en/of 
filosofische begeleiding 
Pastorale dienst

 Het team van de pastorale dienst

Kapel (site Kruidtuin) route 511

Plaatsen voor stilte of gebed 

Er zijn op de drie sites verschillende plaatsen ter 
beschikking voor stilte, bezinning of gebed. Voor 
de eucharistievieringen zorgen vrijwilligers voor 
het patiëntenvervoer. Deze vieringen zijn tweetalig 
(Nederlands/Frans.)

 Kapel Kruidtuin 
(+1, route 511): open tussen 9u30 en 18u + eucha-
ristieviering om 10u30. + interlevensbeschouwelijke 
ruimte (+vlak bij het onthaal, route 003): open van 
7u tot 19u.

 Kapel Middaglijn 
+ interlevensbeschouwelijke ruimte (+1): open van 
7u tot 17u + eucharistieviering op zaterdag om 15u.

 Kapel Magnolia 
(site Léopold), op het gelijkvloers (naast de 
cafetaria), is de hele dag open. Elke zondag is er 
eucharistieviering om 11u.
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 De Pastorale Dienst 

De Pastorale Dienst verzorgt een dagelijkse 
permanentie in de kliniek. Onze dienst bestaat uit 
een gemengd team van vrouwen en mannen, leken 
en religieuzen, bijgestaan door vrijwilligers. Wij 
werken vanuit een christelijke inspiratie en we hebben 
onze wortels in de katholieke traditie.

Ons vertrekpunt is respect voor uw overtuiging en 
levenswijze. Als u nood heeft aan een ondersteunende 
aanwezigheid en een luisterend oor kunt u in gesprek 
gaan met een pastor, ongeacht uw culturele of 
religieuze achtergrond. Indien u bezoek wenst van 
een vertegenwoordiger van een andere eredienst of 
levensbeschouwing, kunnen wij iemand van het 
interconvictioneel platform contacteren.

 Waarvoor kunt u ons contacteren ?

U kunt een pastor contacteren voor een of meerdere 
vertrouwelijke gesprekken. Dit kan zowel in 
crisissituaties als voor een meer langdurige 
begeleiding. 

U kunt een pastor vragen voor een gebed of een 
ritueel, bijvoorbeeld een moment van 
communiebedeling, een ziekenzegening, een 
afscheidsgebed voor een overleden persoon,… Indien 
u het sacrament der zieken of het sacrament der 
verzoening wenst te ontvangen kunnen wij voor u een 
afspraak maken met een katholieke priester. Als het 
om een rite gaat uit een andere traditie brengen wij 
u in contact met de officiële vertegenwoordigers die 
deze rituelen kunnen uitvoeren.

De pastorale dienst biedt ook steun en begeleiding 
aan stervenden en hun dierbaren.

 Wat doen wij verder nog ?

→  We zorgen voor wekelijkse eucharistievieringen 
op de drie sites van de kliniek, voor activiteiten 
op belangrijke feestdagen en voor muzikale 
animatie tijdens de kerstdagen. Rond Allerheiligen 
is er jaarlijks een herdenkingsviering voor de 
overleden patiënten van het afgelopen jaar. 

→  We onderhouden contacten met vertegenwoor-
digers van andere levensbeschouwingen en 
organiseren samen interlevensbeschouwelijke 
initiatieven: interlevensbeschouwelijke feestka-
lender, aandacht voor het Suikerfeest, vorming 
over spirituele zorg vanuit verschillende 
perspectieven,… 

→  We integreren onze dienst in de globale werking 
van de kliniek en nemen deel aan diverse 
werkgroepen.

→  We zijn beschikbaar voor vragen en oproepen van 
personeelsleden en vrijwilligers.

Een ziekte kan allerlei vragen en 
emoties oproepen: 
gevoelens van angst of wanhoop, vragen naar 
de zinvolheid van wat u meemaakt, naar wie of 
wat u draagt,… Anders gezegd, een ziekenhuis-
opname kan raken aan de spirituele dimensie 
van het bestaan. De Kliniek Sint-Jan staat voor 
totaalzorg, en daar hoort ook spirituele zorg 
bij. Samen met alle gezondheidswerkers hopen 
wij een bijdrage te leveren aan uw welzijn en 
genezingsproces.

Interconvictioneel platform Interlevensbeschouwelijke ruimte  
(site Kruidtuin - route 003)


