Stilteruimtes
Hoofddorp
—
Heeft u behoefte om tot uzelf te komen, wat
te lezen, te bidden of een kaars op te steken?
Het ziekenhuis heeft hiervoor verschillende
ruimtes.
Deze zijn overdag en ’s avonds geopend.

Het Stiltecentrum op de eerste etage, in de grote hal achter de winkel
(volg route 41).

De Islamitische gebedsruimte op de begane grond (volg route 80).
Deze gebedsruimte bestaat uit twee ruimtes, één voor mannen en
één voor vrouwen, met gelegenheid voor de kleine wassing.

De Bidkapel op de begane grond, links van de Kerkzaal (volg route 21).
Hier kunt u een kaars opsteken en iets in het intentieboek schrijven.

De Lichttuin is achter de parkeerplaats aan de zuidzijde van het
ziekenhuis. Een plek voor u om een kaarsje te branden voor een
dierbare, uzelf of zomaar voor een moment van rust of troost. Neem
een waxinelichtje met lucifers mee uit de centrale hal.
Volg de bewegwijzering en binnen 2 minuten bent u bij de Lichttuin.

ONDER DE APPELBOOM
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.
--------------------------uit: ‘Onder het vee’ (1966)
Schrijver: Rutger Kopland

© Spaarne Gasthuis | eindredactie patiëntenvoorlichting | 191-062 | november 2018

