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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Niemand komt ‘zomaar’ naar een ziekenhuis.
Rond zo’n ziekenhuisbezoek gebeurt er van alles met je. Of je nu patiënt 
bent of naaste(n) van een patiënt, soms heb je er even behoefte aan om 
eens rustig met iemand te praten, iemand die rustig de tijd heeft om naar je 
te luisteren, zonder direct antwoorden of adviezen te geven.

Zo’n luisterend oor willen de geestelijk verzorgers van het Ikazia Ziekenhuis 
bieden. Zij zijn er voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Wat uw 
levensovertuiging of geloof is, maakt geen verschil. In gesprekken met de 
geestelijk verzorgers hoeft het dan ook niet alleen om geloof(svragen) te 
gaan. Wanneer u eens rustig wilt praten over wat u bezighoudt kunt u een 
beroep op hen doen. De geestelijk verzorgers kunnen u ook helpen in het 
nemen van (ethische) beslissingen rond uw ziekte en behandeling.

Behalve voor gesprekken kunt u ook een beroep doen op de geestelijk 
verzorgers voor Bijbellezing, gebed en zegening, de bediening van de 
ziekenzalving of het heilig avondmaal, voor u persoonlijk of met uw 
naasten.

Aan ons ziekenhuis zijn twee geestelijk verzorgers verbonden:
ds. A.H. Tamminga en ds. J.M.J. Weststrate. Wellicht ontmoet u hen op de 
afdeling als zij ‘langskomen’. U kunt via de verpleegkundige van de afdeling 
echter ook vragen om een gesprek met een van de twee geestelijk 
verzorgers. U wordt dan zo spoedig mogelijk bezocht. Als u daar prijs op 
stelt kan het gesprek natuurlijk onder vier ogen plaatsvinden. Ook in de 
avonduren, ’s nachts en in het weekend kunt u een beroep op hen doen.

Drs. J.M.J Weststrate T 010 297 52 85

Drs. A.H. Tamminga T 010 297 52 86
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Kerkdiensten
Iedere zondagmorgen wordt er in het ziekenhuis een kerkdienst gehouden. 
De dienst begint om 10.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Als u de 
dienst wilt bijwonen kunt u dit aan de verpleegkundige van de afdeling 
doorgeven. Vrijwilligers kunnen u brengen en halen (ook met bed of 
rolstoel.) Ook uw familie is van harte welkom bij de kerkdienst.

Bijbel
Op de verpleegafdelingen ligt in elk nachtkastje een bijbel. Indien u niet in 
staat bent om zelf te lezen, kunt u als u dat wilt, de verpleegkundige vragen 
om voor u een gedeelte uit de bijbel te lezen.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum is, zoals het woord zegt, een ruimte om stil te zijn.
Om in stilte na te denken over wat je bezig houdt, na te denken over het 
leven met alle mooie en moeilijke kanten. Een plek van ontmoeting met 
jezelf en met God. In het Stiltecentrum liggen naast bijbels verschillende 
meditatieve boeken. Ook kunt u uw gedachten of gebeden kwijt in het 
voorbedeboek.

Het stiltecentrum bevindt zich in gang 1E (looproute 12 en 14)
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Manevi rehber hizmeti
Hastalığınız dolayısıyla, geçirdiğiniz olayın anlamı, varoluş sebebi ve dinin 
hayatınızdaki rolü hakkında belki farklı düşünmeye başlayacaksınız. Şayet 
bu konularda dini desteğe veya dini rehbere ihtiyaç duyarsanız 
hastahanemizde bulunan manevi rehberlerden biri ile bu mümkündür. İstek 
üzere müslüman (bayan) manevi rehberimiz de mevcuttur. Manevi rehber 
ile görüşmek isterseniz hemşirenize başvurabilirsiniz veya şu numaraları 
arayabilirsiniz:

Drs. J.M.J. Weststrate T 010 297 52 85

Drs. A.H. Tamminga T 010 297 52 86
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