
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Een bezoek aan huis 

 
De vrijwilligers van de werkgroep 
zorgpastoraal komen graag bij je 

langs. 
 

Ze komen langs bij  zieke mensen die 
dit vragen. 
Ook na een ziekenhuisopname kan 

een bezoek aan huis deugd doen. 
 

Ook naar aanleiding van een jubileum 
of een speciale verjaardag is een 

bezoek ook mogelijk. 
 
Soms hebben mensen, die afscheid 

namen van een geliefde, nood aan 
een gesprek met iemand van de 

geloofsgemeenschap. 
 
De werkgroep staat ook in voor 

communie aan huis.  
 

Werkgroep zorgpastoraal 

 
De pastorale eenheid Sint-Franciscus, 
Roeselare-centrum wil zieke, 

bejaarde en alleenstaande mensen 
nabij zijn. Als geloofsgemeenschap 

willen we iets betekenen voor zij die 
dit wensen.  
 

Ziek-zijn, oud-worden of het verlies 
van een geliefde meemaken, is een 

ingrijpend gebeuren. 
 
Het evangelie van Jezus is de 

inspiratie voor onze inzet. Zijn zorg 
voor mensen is ook onze zorg. 

 
De werkgroep zorgpastoraal neemt 
tal van initiatieven om dit concreet te 

maken. Vele vrijwilligers zetten zich 
in met grote toewijding en discretie. 

 
Ze zijn mensen nabij 
met een luisterend oor, 

een schouderklopje, 
een vriendelijk woord, … 

 
In deze folder vind je een overzicht 

van de verschillende initiatieven  
die de werkgroep zorgpastoraal 
behartigt. 

 
 

 
Aarzel niet ons te contacteren. 
 

 
 

Een bezoek in het ziekenhuis 

 
Omwille van de wet op de privacy 
worden de namen van wie 

opgenomen zijn in het ziekenhuis 
beschermd. 

 
Indien je vanuit de 
parochiegemeenschap een bezoek in 

het ziekenhuis wenst, neem je best 
zelf (of een familielid) contact met de 

werkgroep. 
 
Je kan dit ook doen vóór de opname. 

 
Je kan ook steeds een beroep doen 

op de pastores van de dienst 
spirituele zorg binnen het ziekenhuis. 
 

 



Ziekenzalving 

 
Tweemaal per jaar wordt een 
gezamenlijke ziekenzalving voorzien. 

 
Op Paasmaandag in de namiddag 

vindt deze plaats in de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw gevolgd door een 
koffietafel in De Kiem. 

 
In de Paastijd gaat deze door in de 

kerk van Sint-Michiel tijdens een 
zondagsviering om 10.30 uur. 
 

Je kan via de werkgroep steeds een 
beroep doen op een priester voor een 

ziekenzalving thuis of in het 
ziekenhuis. 
 

 
 

 

 

Contact 
 

Contactpunt Sint-Michiel 

Vrouwenstraat 2 
8800 Roeselare 

051.20.09.04 
dekenij.roeselare@scarlet.be 

(elke voormiddag van 9 tot 12 uur) 

 
– – –  

 
Contactpunt O.L.-Vrouw 
Sint-Hubrechtsstraat 35 

8800 Roeselare 
051.20.24.56 

olvroeselare@gmail.com 
dinsdag van 9 uur tot 11 uur 

woensdag van 9 uur tot 11 uur  

en van 14 uur tot 15.30 uur 
(uitgezonderd schoolvakanties) 

 
 
 

 
'Daarna stelde Jezus 72 anderen aan, 

die hij twee aan twee voor zich uit zond 

naar iedere stad en plaats 

waar hij van plan was heen te gaan. 

Hij zei tegen hen: 

Als jullie een stad binnengaan 

en daar welkom zijn, 

heb aandacht voor zieke mensen en zeg:  

Het koninkrijk van God is in uw midden.’ 

(Lucas 10) 

 
 

 
 

 

 

 

 

ZORGPASTORAAL 

 


