
Dienst Geestelijke Verzorging: 

 
dhr. M van Agt, geestelijk verzorger (humanistisch) 
tel. 010-4616065 @ m.vanagt@franciscus.nl 
Woensdag (oneven weken) & donderdag: Franciscus Gasthuis 

 
mw. H. Akbulut-Kurum, geestelijk verzorger (islamitisch) 
tel. 010-8935423 @ h.akbulut-kurum@franciscus.nl 
Maandag (GH), 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 (even weken) en vrijdag: Franciscus Gasthuis 
 
mw. W.A.M. Kelder, geestelijk verzorger (protestants) 

tel. 010–4616001 @ a.kelder@franciscus.nl 

Dinsdag, woensdag 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, donderdag en vrijdag: Franciscus Vlietland 

 

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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Liefde 

Als liefde je wenkt, volg haar dan, ook al zijn haar wegen moeilijk en steil. 

En als haar vleugels je inpakken, geef dan toe, ook al kan het zwaard dat 
tussen haar veren verborgen zit, je kwetsen. 

En als zij tot je spreekt, geloof haar dan, ook al kan haar stem 
je dromen verbrijzelen zo als de noorderwind de tuin verwoest en plat legt. 

Want net zo als liefde je kroont, zo zal zij je kruisigen. Zo als liefde is voor 
je groei, zo is zij voor je snoei. 

En zo als liefde klimt naar je kruin en je zachtste takken streelt die staan te 
trillen in de zon, zo zal zij dalen naar je wortels en ze losschudden van hun 
vastgeklonken zijn in de aarde. 

Als koren tot een schoof gebonden oogst zij je voor zichzelf. Zij dorst je tot 
je naakt bent. Zij zift je om je van je kaf te scheiden. Zij vermaalt je tot wit 
meel. 

Zij kneedt je tot je soepel bent; en dan legt zij je in haar heilig vuur, zodat je 
heilig brood kunt worden voor Gods heilig gastmaal. 

Al deze dingen zal liefde met je doen, opdat je de geheimen van je hart zult 
kennen, en in die kennis deel bent van het Levenshart. 

Maar als je in angst alleen de vrede en het plezier van liefde zoekt, dan is 
het beter voor je als je je naaktheid bedekt en van de dorsvloer van liefde 
afstapt, de wereld zonder seizoenen in, waar je zal lachen maar nooit je 
volle lach en waar je zal huilen maar nooit al je tranen. 

Liefde geeft niet anders dan zichzelf en neemt niet anders dan zichzelf. 
Liefde bezit niet, noch wordt bezeten. Want liefde is zichzelf genoeg. 

Wanneer je lief hebt, zeg dan niet: “God is in mijn hart”, maar liever: “Ik ben 
in Gods hart”. En denk dan niet dat je de richting van liefde kan leiden, 
want als liefde jou waardig acht, leidt liefde jouw richting. 

Liefde heeft geen andere wens dan zichzelf te vervullen, maar als je lief 
hebt en behoefte en verlangens voelt, laat het dan deze zijn: 

Te smelten en een snel stromende beek te zijn die zijn melodie laat klinken 
in de nacht. De pijn te kennen van teveel zachtheid. Verwond te worden 
door je eigen begrip van liefde; en vrijwillig vreugdevol te bloeden. 

Bij het ochtendgloren te ontwaken met een gevleugeld hart en dank te 
geven aan weer een dag om lief te hebben; rond het middaguur te rusten 
in overpeinzing van de verrukkingen van liefde; tegen de avond thuis te 
komen in dankbaarheid; en dan te slapen met een gebed voor de geliefde 
in je hart en een loflied op je lippen. 

Bron: De Profeet van Kahlil Gibran 
 

mede namens de collega’s, 

Pieter Jan Bougie, geestelijk verzorger 
 

 

 

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 

 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. 

https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-liefde-spreuken-en-aforismen/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/speuken-en-citaten-over-dromen-aforismen-en-oneliners-over-droom/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-een-tuin-aforismen-en-oneliners-over-tuinieren/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-groeien/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-de-zon-spreuken-aforismen-en-oneliners-over-zonnestralen/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-de-hemel-spreuken-over-de-aarde-aforismen-over-de-hel/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-vuur-spreuken-aforismen-en-wijsheden-over-vonken-en-vlammen-fakkel/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-geheimen-aforismen-en-oneliners-sub-rosa/
https://spiritueleteksten.nl/rozenkruisers/het-hart-als-beginpunt-voor-spirituele-ontwikkeling-bezinning-1-van-het-gouden-rozenkruis/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/geen-angst-zorg-en-vrees-artikel-uit-logon-2020-4-door-anneke-stokman/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-vrede-oneliners-en-aforismen-over-vredestichters/
https://spiritueleteksten.nl/algemeen/het-harmonische-hart-hoofdstuk-8-uit-de-stem-van-het-rozenhart-woorden-uit-de-tempel/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/spreuken-en-citaten-over-dankbaarheid-aforismen-en-oneliners-over-dankbaar-zijn/

