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Officieel formulier
Spirituele begeleiding

Mevrouw, Mijnheer,

U mag het bezoek vragen en ontvangen van een bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst ofwel van een 

lekenraadgever die een niet-godsdienstige morele of filosofische opinie volgt.

U vindt hieronder de namen van de personen die te uwer beschikking staan. U kunt evenwel het bezoek vragen  

van een andere bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst of van een andere lekenraadgever. In dat geval 

moet u ons zijn naam, adres en telefoonnummer, indien u dit kent, opgeven. Wij zullen trachten, in de mate van het 

mogelijke, hieraan te voldoen.

U kunt ons eveneens laten weten dat u, behoudens nieuw bericht van uwentwege, geen enkele bedienaar  

of vertegenwoordiger van een eredienst noch lekenraadgever wenst te ontvangen.

Tenslotte moet u weten :

1.  dat, indien u bijgaand formulier invult, u ons dit onder gesloten omslag dient te bezorgen, 

 ter attentie van de Directie van de Kliniek (omslag in bijlage);

2.  dat u geenszins verplicht bent dit formulier in te vullen;

3.  dat u achteraf van mening kunt veranderen. Gelieve ons dit te laten weten.

Namen van de personen die ter beschikking staan van ons ziekenhuis :

Katholieke eredienst:  Mevr. L. De Bie, Mevr. B. Goorrisen, Mevr. E. Gryson, Mr. F. Mutombo Mayanda

 E.H. W. Van Goubergen (meewerkend priester)

Protestantse eredienst:  Ds. D. Boelens

Orthodoxe eredienst:  E.V. Stavros

Joodse eredienst:  Rab. B. Job

Anglicaanse eredienst:  Mevr. P. Van Rijn

Islamitische eredienst:  Dhr. I. Bouhna, Mevr. M. Ridaï

Lekenraadgever:  Dhr. A. Stas

De Directie



Bed: ……………………

VERKLARING (niet verplicht)

Ondergetekende (identiteit - meisjesnaam voor de dames):  

  

verlangt:

	het bezoek te ontvangen

 • van de bedienaar of vertegenwoordiger van de eredienst  

  

 • van de lekenraadgever:  

  

	het bezoek te ontvangen van:  

  

  

(Naam en adres van de bedienaar of de vertegenwoordiger van de eredienst of van de lekenraadgever)

	behoudens nieuw bericht van mijnentwege, geen bezoek van een bedienaar of vertegenwoordiger 

 van de eredienst noch van een lekenraadgever te ontvangen.

Datum:                                                              

Handtekening:


