
Praat er eens over 

Soms lopen mensen lang rond met de vraag: 
wel of niet bedienen, en wanneer. Als u met 
zulke vragen zit, neem dan gerust contact 
met ons op, want men kan ook toegroeien 
naar de ziekenzalving.  
 
 

Van praktische aard 

• Wacht niet te lang met informeren bij de 
parochie. 

 
• Bedenk welke dierbaren u bij een zieken-

zalving aanwezig wenst. 
 
• Als de partner al op leeftijd is, denkt u er 

dan eens over na om als echtpaar de 
ziekenzalving te ontvangen. 

 
• Overlegt u in de familiekring over eventueel 

geschikte tijdstippen, en maak dan een af-
spraak met de priester. 

 
• In geval van acute nood kunt u altijd bellen, 

zelfs ook ’s nachts. 
 
• De priester heeft alle benodigdheden bij 

zich; u kunt natuurlijk ook enkele persoon-
lijke dingen klaarzetten: een kruisbeeld, 
een (doop- of trouw-)kaars, een Maria-
beeldje of een bijzondere foto. 

Contactadressen 

Om het sacrament der zieken te vragen kunt 
u altijd contact met ons opnemen, dag en 
nacht. Ook kunt u terecht om inlichtingen, of 
gewoon om een gesprek.  
 
 
Parochiesecretariaat 
Kerkstraat 25, 5401 BC  Uden, op werk-
dagen bereikbaar van 09.00-12.00 uur. Na 
kantoortijd en in het weekend wordt u door 
een antwoordapparaat doorverwezen naar 
een ander nummer.  
 
  (0413) 26 31 54 

www.parochiesintpetrus.nl 
info@parochiesintpetrus.nl 

             Bankrek. NL25 RABO 0174.9489.99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(nov.2020 ) 

 

 
 
 
 
 

 

De ziekenzalving 

Met deze brochure wil onze parochie u infor-
meren over de ziekenzalving en de laatste 
sacramenten.  
 

Als iemand ernstig ziek is of zich voorbereidt 
op een naderend levenseinde, kan het wel-
dadig zijn samen te bidden en de sacramen-
ten te vieren.  
 

Tegelijkertijd is het onderwerp ooit beladen. 
Soms wil men een zieke niet confronteren 
met een mogelijk naderend afscheid. Soms 
ook vindt iemand zichzelf nog niet ziek ge-
noeg om te vragen om de laatste sacramen-
ten. Ooit loopt men lang rond met de vraag 
wel of niet bedienen, met wie en wanneer.  
 

Deze brochure biedt u de gelegenheid 
dergelijke zaken al eerder binnen de eigen 
familiekring te bespreken. En natuurlijk kan 
deze brochure u hulp bieden als u plotseling 
een bediening moet regelen.  



Ziek worden 

Ziekte overkomt mensen. Het kan het leven 
ingrijpend veranderen. De zieke voelt zich 
soms eenzaam, angstig, neerslachtig of 
opstandig. Juist dan kan de kracht van het 
geloof veel steun bieden. Wie zijn leven aan 
Christus toevertrouwt, mag vertrouwen op 
Gods bijstand, ook in ziekte en stervensnood. 
De Heer weet immers wat lijden is.  
 
 

 

De ziekenzalving (‘bediening’) 

De ziekenzalving is bedoeld om de zieke 
kracht te geven, en genezing, naar lichaam, 
ziel en geest. En de praktijk leert dat de 
ziekenzalving zichtbaar veel doet met de 
zieke.  
 
De priester, die de ziekenzalving toedient, 
bidt voor en met de zieke. Hij legt hem/haar 
in stilte de handen op. Hij zalft zijn/haar voor-
hoofd en handen met heilige olie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wanneer erom vragen? 

Naar de ziekenzalving vraagt men door-
gaans niet te vroeg. Tijdens het hele ziekbed, 
als men de kracht van het sacrament kan 
gebruiken, wil Christus de zieke kracht 
geven.  
 
Men mag er altijd om vragen, maar vooral 
ook na een slechte medische uitslag, bij een 
hoge leeftijd (eventueel samen met een 
zieke echtgenoot) of voordat men een 
risicovolle operatie moet ondergaan.  
 
Het is goed de priester tijdig te roepen. Als 
de zieke nog bij bewustzijn is, kan hij/zij de 
ziekenzalving actief meemaken. Het is erg 
waardevol het sacrament in de familiekring 
met dierbaren te kunnen vieren.  

 In ziekenhuis of verpleegtehuis 

In instellingen zult u veelal de dienstdoende 
geestelijk verzorger treffen: de pastoraal 
werker, de dominee, de humanistisch 
raadsman of de priester. Alleen de priester 
kan de ziekenzalving toedienen. 
 
Natuurlijk is bidden om kracht altijd goed. 
Maar hoeveel waardevoller is toch dat Onze 
Lieve Heer zelf mede zijn schouders zet 
onder het ziekbed, om het te kunnen dragen.  
 
Graag willen de parochiepriesters er voor u 
zijn, ook in het ziekenhuis. En mocht het 
ziekbed gevolgd worden door een uitvaart, 
dan is het prettig dat familie en priester 
elkaar al hebben leren kennen.  


