
GOD AAN ZET: 
zorg ingebed!

Donderdag 5 december 2019

Diocesaan Pastoraal Centrum
Frederik de Merodestraat 18 – 2800 Mechelen

 

Vormingsdag voor pastores en 
pastorale medewerkers in zorgvoorzieningen.

 
Over de eigenheid en het belang, 

de professionaliteit en de diepte van onze spirituele 
en pastorale zorgverlening binnen een totaalzorg.

Inschrijven
 
De deelnameprijs bedraagt 30 euro

Gelieve in te schrijven vóór 29 november 2019: deze link

U bent definitief ingeschreven na storting van 30 euro op 

het rekeningnummer van Cairos: BE70 7330 1580 0825 

met vermelding van 'uw naam + God aan zet'

Programma

 
09.00u              Onthaal
09.30u              Welkom & Inleiding
09.45u              Inleiding door Leo De Weerdt

     Sporen ontdekken van en taal geven aan 
     Gods aanwezigheid in deze tijd 

Over (zorg)pastoraal vanuit christelijke spiritualiteit
in het hart van onze hedendaagse samenleving door
de bril van een gevangenisaalmoezenier
 

10.45u               Korte pauze
11.00u                Inleiding door Anne Vandenhoeck

 Maakt de Spirit wijzer?
 Een praktisch-theologische blik op 
 de eigenheid van de pastor
 

12.00u               Korte pauze
12.15u                Debat met de inleiders
13.00u               Lunch
14.00-14.50u    Eerste werkwinkel naar keuze
15.10-16.00u     Tweede werkwinkel naar keuze
16.00-16.15u     Gezamenlijk slotmoment
16.15u                Een afsluitend drankje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfOwy_DsuPpAJHI7wIpIsR_7UEaOGgbaF4pl6uBBhMy4zncw/viewform


WERKWINKELS:
 
 
Werkwinkel 1: ‘Ontmoeting bij de bron’. 

Hoe Bijbelverhalen ons denken en spreken kunnen dragen en verdiepen 

met Carine Devogelaere

 

Als Bijbelwetenschapper maar ook als arts geloof ik in de heilzame kracht van

ontmoetingen, zeker als ze het diepere verlangen in de mens aanraken.Hierin

kunnen verhalen uit de Bijbel een concrete inspiratie vormen. We lezen er één

samen om dat te ontdekken.

 

 

 

Werkwinkel 2: ‘Alledaags bijzonder’ 

met Jan Michels en Lieve Orye

 

Hoe kan de dagelijkse zorg voor bewoners, patiënten, cliënten, gedetineerden,

… een vindplaats zijn van God? Hoe kunnen we woorden geven aan de diepte,

hoogte of breedte die in het geleefde leven aanwezig is? 

Waar komt de spirituele dimensie ter sprake in het omgaan met levensvragen?

Hoe kunnen we God vinden zonder ons hem toe te eigenen?…

We bekijken casussen uit verschillende contexten en leggen daar onze eigen

ervaringen bij.

 

 

 

Werkwinkel 3: ‘Start to Spiritwijzer’ 

met Steven Cappellen en Ilse De Deyne

 

We willen jullie laten kennismaken met de bestaande versies van de

Spiritwijzer (Algemene ziekenhuizen / Geestelijke gezondheidszorg /

Ouderenzorg / Thuiszorg) hun ontstaan, doelstellingen en eigenheid. 

De spiritwijzers zijn concrete instrumenten in de eerstelijnszorg. We oefenen 

ook een eerste keer hoe je er mee aan de slag kan gaan en/of het instrument

kan introduceren in de verschillende zorgsettingen. 

 

 

 

Werkwinkel 4: ‘Spiritwijzer: het spel’ 

met Veerle Gouwy en Nathalie Dewaersegger

 

Tijdens deze ervaringsgerichte werkwinkel maak je kennis met het ontstaan 

en de verschillende werkvormen van deze Spiritwijzer. Het is een ideaal spel 

om de spirituele dimensie en zingeving van mensen met en zonder een

beperking herkenbaar te maken en in gesprek te brengen. Daarnaast is er

ruimte tot vraagstelling en reflectie over toepassingen in de eigen

werksituatie.

 

 

 

Werkwinkel 5: ‘De spiritwijzer in het elektronisch patiëntendossier’

met Filip Witdouck

 

Aandacht voor zinvragen en spirituele noden behoort tot een goede integrale

zorg. In deze workshop willen we schetsen welke weg is afgelegd in het OLV-

ziekenhuis te Aalst om de spiritwijzer een plaats te geven binnen de

zorgmodule in het elektronisch patiëntendossier. Vele tussenstappen waren

nodig om te komen tot de uiteindelijke testfase. De spiritwijzer zoals hij

functioneert binnen het EPD wordt voorgesteld en er wordt stil gestaan bij de

uitdagingen en mogelijke valkuilen.


