Dienst Geestelijke
Verzorging
Informatie voor
patiënten

Een ziekenhuisopname of bezoek aan de polikliniek kan u
confronteren met hoe kwetsbaar een mens is. Door ziekte of
andere ingrijpende gebeurtenissen wordt een mens op zichzelf
teruggeworpen. Dat kan ertoe leiden dat u meer dan anders
behoefte heeft aan een gesprek over wat er nu speelt in uw
leven.

Wat is geestelijke verzorging
Met de geestelijk verzorger kunt u bespreken wat voor u op dit moment
wezenlijk is en wat ziek zijn voor u betekent. Verkend kan worden wat u
op de been houdt. Uw zorgen kunnen aan de orde komen maar ook hoe u
op dit moment zin geeft aan uw leven op basis van uw godsdienst of een
andere levensbeschouwing.
De geestelijk verzorger heeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord,
maar kan met u op zoek gaan naar hoe u met uw situatie om kunt gaan.
De geestelijk verzorgers kunnen de gewenste rituelen verzorgen die horen
bij uw levensbeschouwing.
De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle patiënten ongeacht de
levensbeschouwelijke achtergrond.

Hoe schakelt u een geestelijk verzorger in?
U kunt aan uw behandelend arts, aan de doktersassistente of aan de
verpleging vragen u in contact te brengen met een van de geestelijk
verzorgers. Bent u in het ziekenhuis opgenomen dan kunt u vragen naar
de geestelijk verzorger van uw verpleegafdeling. Deze maakt dan met u
kennis. Indien gewenst wordt een van de andere beschikbare geestelijk
verzorgers ingeschakeld. U kunt ook zelf met de Dienst Geestelijke
Verzorging contact opnemen. Verderop vindt u de contactgegevens.

Kerkdiensten en stiltecentra
Elke zondag worden er kerkdiensten gehouden. Bent u opgenomen?
Dan vragen vrijwilligers van de Dienst Geestelijke Verzorging u op vrijdag
of u de kerkdienst op zondag wilt bezoeken. Zij begeleiden u lopend of
brengen u in bed of rolstoel naar de kerkdienst. Ook uw naasten zijn van
harte welkom.

Kerkdiensten
Zondag 10.00 uur, HMC Westeinde, aula, 2e etage
Zondag 10.00 uur, HMC Bronovo, kapel, 5e etage
Zondag 10.30 uur, HMC Antoniushove, Mgr. van Steezaal, 2e etage
Op feestdagen zoals vermeld in de dan verstrekte informatiefolders.
Stiltecentra
Het stiltecentrum kunt u bezoeken voor een moment van bezinning of
gebed. Het stiltecentrum is altijd open.
HMC Antoniushove, 2e etage, D2.040, route rood
HMC Bronovo, 5e etage, route 57
HMC Westeinde, 2e etage, D02-001, route groen

Bereikbaarheid geestelijk verzorgers
Tussen 09.00 en 17.00 uur; daarnaast is in de avonduren en het weekend
altijd 1 van de geestelijk verzorgers bereikbaar voor noodoproepen.
HMC Antoniushove
Engelien Hulsman, geestelijke verzorger, predikant
telefoon 088 979 40 59
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur (even weken)
ma, di, do, vr van 09.00 - 17.00 uur (oneven weken)
engelien.hulsman@haaglandenmc.nl
Attry Ramdhani, geestelijk verzorger, pandit
telefoon 088 979 25 44
di van 09.00 - 17.00 uur
a.ramdhani@haaglandenmc.nl
Jamila Zacouri, moslim geestelijk verzorger
telefoon 088 979 22 28
di van 09.00 - 17.00 uur
j.zacouri@haaglandenmc.nl

HMC Bronovo
Attry Ramdhani, geestelijk verzorger, pandit
telefoon 088 979 25 44
ma van 09.00 - 13.00 uur
a.ramdhani@haaglandenmc.nl
Bertus Wessel, geestelijk verzorger, pastor
telefoon 088 979 81 93
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur
b.wessel@haaglandenmc.nl
HMC Westeinde
Guido Schürmann, geestelijk verzorger, zorgmanager
telefoon 088 979 25 56
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur
g.schurmann@haaglandenmc.nl
Attry Ramdhani, geestelijk verzorger, pandit
telefoon 088 979 25 44
wo van 09.00 - 17.00 uur
a.ramdhani@haaglandenmc.nl
Jamila Zacouri, moslim geestelijk verzorger
telefoon 088 979 22 28
wo van 09.00 - 17.00 uur
j.zacouri@haaglandenmc.nl
Irene Visser, geestelijk verzorger, predikant
telefoon 088 979 25 46
di, wo en vr van 09.00 - 17.00 uur
i.visser@haaglandenmc.nl
Voor meer informatie over de Dienst Geestelijke Verzorging kunt u ook
terecht op www.haaglandenmc.nl.

HMC Antoniushove
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HMC Westeinde
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