
Ziekenzalving zaterdag 24 september 2022 
Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper - H. Bernardus, 
Oranje Nassaulaan 2, Utrecht, tel. 2880212 
 

Dierbare mensen, 
 

Ook dit jaar kunt u weer het Sacrament der zieken, de ziekenzalving, ontvangen in onze kerk. 
Vroeger werd de ziekenzalving ook wel het laatste sacrament genoemd of ook wel het sacrament 
van de stervenden. Een sacrament voor oud en jong! 
Het accent is in de loop der jaren niet alleen op zieken maar zeker ook op het ouder worden gelegd. 
Terecht merken ouderen op, dat ziek zijn en ouder worden niet hetzelfde zijn. Bij het ouder worden 
levert een mens in aan veerkracht, aan lichamelijke mogelijkheden en soms aan geestelijke 
vermogens. De zalving benadrukt dat we – in alle stadia van ons leven – in Gods hand (willen) zijn. 
De ziekenzalving is een gave Gods en door het willen ontvangen van dit sacrament geven we te 
kennen, dat we deze gave Gods ook van harte aanvaarden op onze verdere levensweg. Met gebed, 
handoplegging en zalving wordt Gods nabijheid afgesmeekt voor de zieke mens en voor de oudere. 
Het is heel goed, dat ook de kinderen en zo mogelijk de kleinkinderen hierbij aanwezig zijn. Allen 
zijn van harte welkom! 
Deze ziekenzalving zal plaatsvinden in ons kerkcentrum: 

zaterdag 24 september tijdens de Eucharistieviering van 15:30 uur 
 

Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een ontmoeting met koffie of thee. 
 

Wanneer U de ziekenzalving wilt ontvangen, dan kunt U zich opgeven bij het kerkcentrum: 
- telefonisch van 10:00 – 12:00 uur op maandag . woensdag en vrijdag, tel. 2880212, 

of 
- schriftelijk via onderstaand antwoordstrookje, ingevuld afgeven of in de brievenbus doen. 
Let wel, om het een en ander goed te kunnen voorbereiden dient uw opgave uiterlijk vrijdag 23 
september ontvangen te zijn. 
U mag uiteraard ook zelf langs komen in het kerkcentrum om de opgave te doen. 
 

Met vriendelijke groet, namens de leden pastoraatsgroep H. Johannes de Doper - H. Bernardus, 
 

mevrouw Riet Bouwman (tel. 2884909)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Opgave voor de gezamenlijke ziekenzalving op zaterdag 24 september, 15:30 uur 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………Tel.nr.:…………………………………… 
 
Kan op eigen gelegenheid naar de kerk komen:  ja* / nee *  )* graag omcirkelen 
 
Moet opgehaald en thuisgebracht worden:        ja* / nee*  )   datgene wat van 
 
Maakt gebruik van een            rollator* / rolstoel*  )   toepassing is! 
 

Bij ziekte of verhindering graag afbellen: tel. 2884909 (mw. Bouwman) of  
tel. 2880212 (het Kerkcentrum) 

 

Bovenstaand gedeelte bewaren voor uw eigen informatie 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dit gedeelte inleveren in het kerkcentrum in de brievenbus of afgeven in de receptie. 
Graag volledig invullen! 
 

Opgave voor de gezamenlijke ziekenzalving op zaterdag 24 september 15:30 uur 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………Tel.nr.:…………………………………… 
 
Kan op eigen gelegenheid naar de kerk komen:  ja* / nee *  )* graag omcirkelen 
 
Moet opgehaald en thuisgebracht worden:        ja* / nee*  )   datgene wat van 
 
Maakt gebruik van een            rollator* / rolstoel*  )   toepassing is! 


