
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 en donderdag: Franciscus Gasthuis 
Vrijdag: Franciscus Vlietland 

 
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 

 
 
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 bevindt zich op de begane 

grond bij de Kerkzaal, balienummer 037. 
Het secretariaat is bereikbaar via tel. 010-4616016  

of e-mail geestelijkeverzorging@franciscus.nl 
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Vriendschap 

 
De foto op de voorkant heb ik op reis gemaakt. Het is een 
eeuwenoude grafsteen, uit een tijd dat het gebruikelijk was 

om op het graf een rechtopstaande steen te zetten, met als 
het ware een illustratie van de persoon die daar begraven ligt. 

 
Ik werd geraakt door deze afbeelding. Geen stoere soldaat, 
geen liefhebbend stel, maar een wat groter persoon die voor 

mijn gevoel liefhebbend, of beschermend, een arm slaat om 
de persoon die kleiner is. Zo heb ik het in ieder geval gezien. 

En dat is toch het mooie van kunst, dat je er zelf van alles in 
mag zien. En wat jij er in ziet, zegt ook weer iets over jezelf. 

 
Ik denk dat het de grotere mensfiguur is die hier begraven 
ligt. Omdat die een stralenkrans heeft, wat ik lees als teken 

van eeuwig leven; van “niet meer onder ons”. En ik denk, 
zomaar mijmerend, dat het iemand was die anderen 

beschermde, de hand boven het hoofd hield. 
 
Bij mij kwam het woord vriendschap op. Het ziet er 

vriendschappelijk uit. De kleinere mens lijkt zich ook niet 
gekleineerd te voelen, eerder veilig. Ze spiegelen elkaars 

lichaamshouding. Dat drukt vertrouwdheid uit. Ze zijn 
vertrouwd met elkaars leven. 
 

In de bijbel gaat het vaak over vriendschap. Over de 
vriendschap die God kiest om met mensen aan te gaan. En de 

vriendschap waartoe God mensen uitnodigt, om te vieren met 
God en met elkaar. 
 

Ik hoop dat u zelf vriendschap ontmoet. In wie er voor u 
zorgt, in dit ziekenhuis, of in wie er bij u op bezoek komt. Of 

in degene die u misschien wel zelf gaat opzoeken. 
 
Veel vriendschap gewenst. 

 
Van harte welkom in de vieringen, mede namens de collega’s,  

Annemieke Kelder, geestelijk verzorger 

Vieringen 

 
Iedere zondag is er een viering of andere ontmoeting in de 
Kerkzaal op de begane grond (ingang bij 035 en 037). Patiënten 

worden op zaterdag uitgenodigd door een vrijwilliger en kunnen op 
zondag worden opgehaald met bed of rolstoel. Ook partners, 

familie en andere gasten zijn welkom. 
In de Kerkzaal is ringleiding aanwezig. Op de verpleegafdelingen is 
de viering te volgen via televisiezender 21. 

Op de zondagen dat er een viering van Schrift en Tafel is, kunnen 
patiënten heilig brood op hun kamer ontvangen. In overleg met de 

geestelijke verzorger van de afdeling kan ook op een ander 
moment de communie worden uitgereikt. 

 
Voor vragen over de viering is, op zondagmorgen van 9.00-9.30 
uur, toestel 16016 bereikbaar. 

 
 

 
Vieringen deze maand: 
 

Zondag 7 juli 2019 
9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 

voorganger: pastor Pieter Jan Bougie 
 
 

Zondag 14 juli 2019  
9.30 uur Bezinning en ontmoeting, thema: verSCHIL 

begeleiding: Martine Hulsman, geestelijk verzorger 
 
 

Zondag 21 juli 2019  
9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 

voorganger: ds. Annemieke Kelder 
 
 

Zondag 28 juli 2019 
9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 

voorganger: pastor Shita Maksud 


