
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 

Dinsdag, woensdag 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 

 

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 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 

IN  GE  BED 
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Als je van iemand houdt 

Als je van iemand houdt 

en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 
dan is er op de wereld niets en niemand, 
die de leegte van de afwezigheid kan vullen. 

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 

Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, 
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, 

want – geloof me – dat doet Hij niet. 
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg 

en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap 
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 

des te moeilijker is het afscheid. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering 

veranderen in stille vreugde. 

De mooie dingen van vroeger 
zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk, 
dat je met je mee draagt. 
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, 

maar doe dat van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 

maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig 
bezit. 

Dus, droog je tranen en huil niet, 
Als je van me houdt. 

 (Dietrich Bonhoeffer) 

 

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

 
Pieter Jan Bougie 

 
Vieringen deze maand: 
 

Zondag 3 november 2019, Herdenken overledenen 
9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 

voorganger: Pieter Jan Bougie 
 
Zondag 10 november 2019  

9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 
voorganger: Pieter Jan Bougie 

 
 
Zondag 17 november 2019  

9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 
voorganger: Hella Smits 

m.m.v. de Oostercantorij 
 
Zondag 24 november 2019 

9.30 uur Viering van Schrift en Tafel 
voorganger: ds. Annemieke Kelder 

m.m.v. Shining 


