
Dienst Geestelijke Verzorging: 

 
mw. H. Akbulut-Kurum, geestelijk verzorger (islamitisch) 
tel. 010-8935423 @ h.akbulut-kurum@franciscus.nl 
Woensdag en vrijdag: Franciscus Vlietland 
 
dhr. P.J. Bougie, geestelijk verzorger (katholiek) 

tel. 010–4616002 @ p.bougie@franciscus.nl 
Teammanager 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: Franciscus Gasthuis 
 
mw. M. Hulsman, geestelijk verzorger (humanistisch) 

tel. 010-8935424 @ m.hulsman@franciscus.nl 
Maandag, woensdag en vrijdag: Franciscus Gasthuis 

 
dhr. A. Karbila, geestelijk verzorger (islamitisch) 
tel. 010–4616018 @ a.karbila@franciscus.nl 
Maandag, dinsdag en donderdag: Franciscus Gasthuis 
 
mw. W.A.M. Kelder, geestelijk verzorger (protestants) 

tel. 010–4616001 @ a.kelder@franciscus.nl 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Franciscus Gasthuis 

 
mw. A.M. Maksud, geestelijk verzorger (vrij katholiek) 
tel. 010-4617905 @ s.maksud@franciscus.nl 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: Franciscus Vlietland 
 

mw. H.J. Smits, geestelijk verzorger (katholiek) 
tel. 010-8935441 @ h.smits@franciscus.nl 
Maandag, dinsdag en donderdag: Franciscus Vlietland 
Woensdag: Franciscus Gasthuis 

 

De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht religieuze of 

levensbeschouwelijke achtergrond. 

Patiënten en bezoekers kunnen zelf contact opnemen met een 

geestelijk verzorger, of een verpleegkundige daar om vragen.  

 

De Dienst Geestelijke Verzorging locatie Gasthuis bevindt zich op de 

begane grond bij de Kerkzaal, balienummer 037. Op locatie Vlietland 

bevindt de dienst zich op de vierde verdieping, via de B-lift, 

kamernummer F4.315 

Het secretariaat is bereikbaar via tel. 010-4616016  

of e-mail geestelijkeverzorging@franciscus.nl 
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Je kunt… 

 
Je kunt de eerste toon zijn van een lied 

dat alle grenzen doet vergeten. 
Wees niet bang wanneer de toon amper klinkt, 

wees niet bang. 
 
Je kunt de eerste vonk zijn van een vuur 

dat van wapens ploegen smelt. 
Wees niet bang wanneer de tegenwind je striemt, 

wees niet bang 
 
Je kunt de eerste kiem zijn op een veld 

dat alle handen vullen zal met brood. 
Wees niet bang wanneer het lang vol stenen zit, 

wees niet bang 
 
Je kunt de eerste druppel van een bron zijn 

die dorst in de woestijn zal lessen. 
Wees niet bang wanneer de wolk nog zwijgt, 

wees niet bang. 
 
Je kunt de eerste pas zijn van een dans  

die alle voeten leidt naar vrede. 
Wees niet bang wanneer je voet nog struikelt, 

wees niet bang. 
 
Door: Christa Peikert-Flaspöhler 
 
mede namens de collega’s, 

Hella Smits, geestelijk verzorger 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, kan er in 
het ziekenhuis voorlopig geen kerkdienst of 

bezinningsbijeenkomst gehouden worden.  
 

 
Op televisie zijn op zondag de volgende religieuze 

uitzendingen te zien: 
 

 NPO 2 9.20 uur: kerkdienst 

 NPO 2 10.00-11.00 uur: eucharistieviering 
 NPO 2: 11.00 uur: EO BEAM kerkdienst 

 RTL 5 8.00 en 9.00 uur: Hour of Power 
 SBS 6 9.00-9.30 uur: Levende Steen Ministries 

 

 
Op de website www.franciscus.nl onder specialismen > 

geestelijke verzorging vindt u een document met verwijzingen 
naar websites met meditatief of religieus aanbod. 
 

 
 

Als u in gesprek wilt komen met één van onze geestelijk 
verzorgers, dan kunt u dit laten weten aan de 
verpleegkundigen.  

U kunt ook zelf contact zoeken, zie achterop deze folder voor 
de gegevens. 

 
Ook is het mogelijk om de communie/Heilig Brood op uw 
kamer te ontvangen. 
 


