CONTACTEER ONS...
Telefonisch (016 452 …)
765 Katrien Cornette
766 Ilse Craps
764 Davine Debouvere
772 Nele Gevaert
• We organiseren groepsgesprekken en bezoeken de
afdelingen regelmatig.
• Ook persoonlijke gesprekken op de afdeling of in onze
gespreksruimte zijn mogelijk. Altijd welkom!
Je vindt ons in het torengebouw, eerste verdieping.

VEERKRACHT...
Probeer vandaag
wat gisteren niet kon.
En als het avond wordt,
zoek dan een plek
om even achterom te zien.
Of je het merkt of niet,
altijd sta je een stapje verder.
Veerkracht groeit
voetje voor voetje.
Kris Gelaude

Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
016 45 26 11
WWW.KAMILLUS.BE
SINTKAMILLUS

Dienst
Zinzorg & Pastoraat

WIE ZIJN WE?

ONS AANBOD VOOR JOU

GESPREKKEN EN VIERINGEN

Davine Debouvere
CR1/CR2/CRK/W, OPM/OPM-C

We luisteren en gaan met jou in gesprek.

We praten over wat je kracht geeft, over hoop, over
liefde. Over het leven, met de pieken en de dalen.
We praten over waarom net wel of net niet geloven.

We maken het stil, of je kan even uitwaaien.
Nele Gevaert
FRA/W/B/C, GoLF

Misschien wil je samen bidden of een kaarsje aansteken
voor iemand die belangrijk is voor jou.

Dit alles gebeurt in vertrouwen. Als pastor zijn wij geen
lid van het behandelend team, maar overleggen we waar
nodig.

Of voor jezelf, op zoek naar kracht en hoop.
Katrien Cornette
DZ, FPC, LFP, GO, VIA,Forte, iFor

Ilse Craps
PVT SALVENBOS, SBA, SBB

We luisteren naar jou in alle vertrouwen, met groot respect
voor je persoonlijke overtuigingen.

VIERINGEN
Eucharistie zaterdag om 18.30 uur in de kapel.

GROEPSGESPREKKEN
We praten in groep over levensbeschouwelijke thema’s.
We doen dit aan de hand van verhalen, een lied, of andere creatieve werkvormen.
Op die manier zoeken we naar zin, voor onszelf, voor ons
leven, voor onze omgeving, …
Iedereen is welkom, wat je geloofsovertuiging ook is!

Alle vieringen (bv. thematische viering, herdenkingsviering en vieringen op belangrijke tijden van het jaar)
worden intern aangekondigd. Vrijwilligers kunnen je
komen halen op de afdeling. Op vraag kunnen ook
rituelen aangeboden worden.

BEZINNINGSPLEKKEN
Enkele bezinningsplekken op campus Krijkelberg:
•
Kapel (centraal op de campus)
•
Stille ruimte (in gebouw St. Marie)
•
Stilteplek (in openlucht achter de apotheek)

