Vzw Cassiers woon- en zorgcentrum

Voor bijkomende vragen of informatie
kunt u steeds contact opnemen met

Greet Strubbe
Pastoraal zorgdrager

Vzw Cassiers
woon- en zorgcentrum
7de Geniestraat 3
8650 Houthulst
 051/70 81 90
 pastoraalzorgen@wzccassiers.be

Als pastorale dienst willen we vanuit een
Christelijke, maar ook levensbeschouwelijke
visie aandacht hebben en luisteren naar alles
wat jou als mens bezig houdt.
Onze taken kunnen hier zijn:








Luisterend aanwezig zijn
Samen zoeken naar zingeving
Je rouw, verlies en verdriet begeleiden
Ingaan op ethische vragen of zorgen
Zorg voor het einde van het leven
Omgaan met conflict in relaties
Geloofsgesprek

Ziekenzalving
De ziekenzalving gebeurt in de
adventsperiode en tijdens de
vasten. Een ziekenzalving hoeft
niet alleen te gebeuren bij
stervende mensen. Het is
vooral een moment van steun
en kracht om verder te gaan.
De ervaring leert ons dat dit
een zeer waardevol moment is,
zowel voor bewoners, als voor
hun familie.

Bij ernstig zieke bewoners

Niet alleen een gesprek kan bevrijdend
werken. Ook in een gebed kunnen we steun
vinden. Liturigische momenten zijn:










Eucharistie/gebedsviering op
zaterdag en zondag
Communie op dinsdagvoormiddag
Ziekenzalving
Zegening van een stervende
Viering van Kerkelijke hoogdagen
Pastorale activiteiten zoals de Meibedevaart
We ondersteunen tal van caritatieve
acties: Broederlijk Delen, Welzijnszorg, ...

Er kan in de laatste levensfase
een zegengebed worden
gebeden.
Dat is een gebedsmoment van
intens samenzijn, in verbondenheid met God en met elkaar.

Herdenkingsviering
Jaarlijks worden de overleden
bewoners herdacht tijdens een
viering. Familieleden van de
overledenen worden dan
uitgenodigd om mee te
gedenken en te bidden.
Deze viering gaat door in de
Kerk van Houthulst.

Gelukkig is de mens
die tot het einde handen
mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven
zonder die hand, die teder is,
die behoedt, die beschermt en
bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
tot dat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die
handen, en handen en voeten
geven aan de liefde die
onmisbaar is.

Marinus van den Berg

We heten u van harte welkom in ons
woonzorgcentrum. Wij hopen dat u zich hier
thuis mag voelen tussen al de mensen die
hier wonen en werken.
Een opname in een woonzorgcentrum is altijd
een ingrijpend gebeuren. De confrontatie
met eigen grenzen en afhankelijkheid kan je
een gevoel van onmacht bezorgen.
Een opname doet je stilvallen en stilstaan bij
de grondslag waarop je leven steunt: vreugde
en dankbaarheid voor het mooie, verdriet en
pijn voor de gebreken in je leven.
Dit alles roept vragen op. Waarom ik? Heeft
dit zin? Waarom dit lijden? Is er nog hoop?
Wat maakt mij echt gelukkig?
Ook wij kunnen geen antwoord geven op de
grote levensvragen, maar we maken graag
tijd voor u om te luisteren en in gesprek te
gaan.
Wij handelen vanuit een Christelijke inspiratie
maar hebben respect voor elke morele,
religieuze of filosofische overtuiging.

