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Beste lezer,
we zijn in de Goede Week. We gedenken de laatste dagen van Jezus, het verhaal van zijn lijden,
dood en verrijzenis.
Het vangt aan met het samenzijn met zijn leerlingen voor het paasmaal. Hij geeft hen een laatste
doordringende les mee: hij wast hen de voeten en hen geeft de opdracht om dat ook te doen: nederige liefdesdienst.
Dat gebaar van Jezus heeft zijn leerlingen
de eeuwen door geïnspireerd tot navolging in de diaconie. Het is de aanvang
van een traditie van zorg voor armen,
zieken, mensen die in het lijden wegzinken. Zoals de Heer Jezus die de dag na
het laatste avondmaal wegzonk in het lijden, tot in de dood. Hem herdenken betekent oog hebben voor het lijden van ieder die je weg kruist. De Goede Week
geeft een hele reeks beelden aan de diaconie: de voetwassing als nederig teken
van dienstbaarheid. Simon van Cyrene
die (gedwongen) helpt om het kruis te
dragen. Veronica die een ontroerend gebaar van tederheid stelt. En na de kruisdood de kring van
leerlingen die zich weer sluit rondom het dode lichaam.
Rond het verlossende lijden van de Heer, zijn er kleine tekenen van zorg en liefde. Die groeien onmerkbaar tot stille getuigen van de verrijzenis. Want alles wat in liefde, goedheid en barmhartigheid
gebeurt, overwint de dood en spreekt van leven dat nooit uitdooft.
We wensen u van harte een zalig Paasfeest.
Christus heeft het lijden en de dood overwonnen! Alleluia!
Hij roept ons op om met hem het lijden en de dood te overwinnen door onze liefde. Alleluia!
Luk De Geest
terug naar inhoud

Een toekomst voor de Caritas-beweging …
1.

Caritas International:
-

2.

internationale hulpacties zoals in Syrië, Oost-Congo etc… CI werkt met plaatselijke experten om zo efficiënt mogelijk hulp te verlenen: noodhulp, maar vooral hulp met een resultaat op lange termijn.
nationaal: ondersteuning van migranten en vluchtelingen door concrete acties voor de opvang en winteropvang
internationale noodacties in samenwerking met andere organisaties (voorbeelden zijn recent: de Filippijnen, Syrië…)

Caritas Vlaanderen (maakt deel uit van Caritas Belgica):

Werkte tot nu toe vooral voor de Verbonden (Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet Vlaanderen).
-

Caritas Hulpbetoon: hulpverleningsprojecten in de gezondheids- en welzijnssector

-

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

april 2014

-

Caritas-Vlaanderen: was instellingengericht - als koepelorganisatie opgericht op aansturen van de Belgische bisschoppen ten dienste van de gezondheids- en welzijnsinstellingen, aangesloten bij de verbonden die deel uitmaakten van Caritas Catholica. Werd gedeeltelijk gefinancierd door de Verbonden.
De diocesane secretariaten: gericht op de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de
diverse Vlaamse bisdommen. Zij werden gedeeltelijk gefinancierd door de verbonden
voor logistieke ondersteuning, pastoraal, identiteit en ethiek.

Het nieuwe Caritas Vlaanderen groeit uit het overleg met diverse geledingen in de maatschappij.
Dit proces is nu volop aan de gang.
Toekomstige werkthema’s voor Caritas Vlaanderen en de diocesane caritas-werking.
Eerste thema: een partnerschap uitbouwen met de verbonden:
- met het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen, en met de voorzieningen die de
keuze maken om door Caritas ondersteund te worden voor pastoraal en identiteit in een
plurale samenleving. Daartoe werden door Caritas Vlaanderen samenwerkingsakkoorden
afgesloten met de verbonden, zowel met Zorgnet Vlaanderen als met het Vlaams Welzijnsverbond.
Tweede thema: inzet voor de armoedeproblematiek vanuit een vijftal specifieke aandachtspunten:
- patiëntencommunicatie in voorzieningen met zwakkere bevolkingsgroepen
- de problematiek van incassobureaus in de zorg (armoedeproblematiek in voorzieningen)
- operationele hulpverlening = begeleide individuele hulpverlening
- operationele hulpverlening door uitbouw van regionale crisisfondswerking
- samenwerking met Caritas Europa: het bestrijden van kinderarmoede
Derde thema: vrijwillig engagement:
- vrijwilligerswerk in de voorzieningen
- vrijwilligerswerk en de opvang van migranten
- vrijwillig engagement in het kader van internationaal vrijwilligerswerk
3.

Diocesane werking: nadruk op deze drie thema’s van Caritas Vlaanderen

De vroegere structuur van de diocesane secretariaten behoort tot het verleden. De nadruk ligt op de
inhoudelijke werking: de uitwerking en implementatie van de drie thema’s:
- Pastoraal en identiteit (in samenwerking met Caritas Vlaanderen, CCV en externe experten)
= permanente vorming en begeleiding van pastoraal personeel
= uitbouwen van voldoende competenties bij het pastoraal personeel
= aandacht voor de christelijke identiteit in een plurale context
-

Armoedeproblematiek (in samenwerking met andere diocesane diaconale instanties en
met Caritas Hulpbetoon)
= verder uitbouwen van het Crisisfonds Caritas Oost-Vlaanderen
= uitbouwen van samenwerkingsverbanden met andere actoren

-

Vrijwilligerswerk

De brainstorming op de Raad van Bestuur van Caritas Catholica Oost-Vlaanderen v.z.w., (waar de
verschillende sectoren van de verbonden vertegenwoordigd zijn) gebeurt in de lijn van de drie
voornoemde thema’s. De nieuwe missie zal na een breed beraad, worden uitgeschreven.
Daniël De Backer
terug naar inhoud

Een nieuwe uitdaging: ouder worden …
Een kans voor verinnerlijking en geestelijke verrijking
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Vormingsdag CCV-Caritas Oost-Vlaanderen - Mariakerke 28 januari 2014

OUD WORDEN ALS EEN INNERLIJK
DOORLEEFD PROCES VAN MENSWORDING.
OUDER WORDEN: OPEENS IS ER EEN SCHOK
Ouder worden: we doen het allemaal, maar het gebeurt heel geleidelijk, je kunt het niet gewaar
worden, maar het is er: lichamelijk, mentaal; het gebeurt onmerkbaar tot het moment dat er een
schok komt. Bij voorbeeld op de tram : ‘‘Zet u maar, mijnheer”. Of als je in het ziekenhuis wordt
opgenomen… op de ‘geriatrie’. Dan voel je dat je door anderen als een ‘bejaarde’ wordt bekeken.
Plots dringt het tot je door, en je bent geschokt.
Die ouderdomsschok gebeurt in een proces dat langzaam verder gaat.
Je ervaart meer en meer dat men je overslaat, je hoort er niet meer bij, je wordt niet meer gevraagd.
Of na een verblijf in het ziekenhuis voel je het zeker: ik ben veranderd.
Proces van ouder worden speelt zich af tegen een dubbele achtergrond: van je eigen leven, maar
ook van de maatschappij. Deze maatschappij is er weliswaar fier over dat een vrouw 82 jaar mag
worden. Maar is die hoge leeftijd niet ten koste van de kwaliteit van het leven – door betutteling,
bepampering, soms nog therapeutische hardnekkigheid.

HET VEROUDERINGSPROCES STAAT NIET LOS VAN DE MAATSCHAPPELIJKE
CONTEXT
Eigenlijk is ouder worden de levensfase die volgt op een aantal andere. Je krijgt misschien de indruk dat ze moeilijker is. Maar is dat wel zo? De andere fasen zijn ook niet altijd gemakkelijk: peuter, puber, volwassene met al wat er bijkomt - denk je dat die levensfasen allemaal zo vlekkeloos
verlopen?
Iedere levensfase heeft zijn eigen uitdagingen, kansen.
Je moet het ook bekijken als een proces in menswording dat je innerlijk meemaakt. Het leven van
de volwassene is niet voltooid, er mag nog iets bijkomen met een eigen inhoud, als kers op de taart.
Hier wordt wel verondersteld dat men geestelijk nog bekwaam is. Bij dementerende bejaarden is er
een heel ander verhaal.
Ouder worden: meer mens worden, afronden van het leven. Ik ben geen specialist, geen therapeut
of psycholoog - ik kan alleen spreken uit mijn eigen ervaring van hoogbejaard (jaargang 1929).
Oud worden is altijd een onbegane grond: we mogen (moeten) de weg zelf maken. De weg zoeken,
de weg gaan naar een sereen geluk dat je vroeger niet kende, naar een dankbaar beleven: ik mag
nog mens zijn, ik mag dit nog meemaken, ik kan nog dankbaar in het leven staan, gericht op de andere.
Als we het zo bekijken is het een proces, waarin nog veel mogelijkheden zitten.
Maar er is ook altijd de bekoring van de melancholie, het op zichzelf terugkeren, maar ook de intentie om naar de ander toe te gaan. Deze twee dimensies blijven elkaar kruisen.
Maatschappelijke mutaties
Kijk eens naar een vogel: overdag wipt hij van tak naar tak, speels; maar ‘s avonds vliegt hij recht
naar zijn slaapplaats. Zo is ook een oude mens: als de avond valt is de vleugelslag trager, maar ook
doelgerichter. En terwijl een mens ouder wordt, verandert en verjongt het landschap onder en
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rondom hem. Nu leven we in de digitale samenleving.
Een tijd van schaarste, oorlog, overleven is geëvolueerd naar een tijd van genieten, een wegwerpmaatschappij. Vroeger moest men de oogst nog binnenhalen met de sikkel, en schoven zetten, naar
huis voeren, allemaal hard labeur; vandaag doet een pikdorser
dat allemaal in één keer.
Het landschap onder ons is technologisch veel veranderd, maar
ook cultureel. Vroeger spaarzaam met licht; nu laten alles we
branden tot iemand zegt: moet dat licht niet uit?
En de seksualiteit: vroeger heel streng omkaderd, nu wordt alles
tentoongesteld tot in de pers toe.
Die vogel die boven het landschap vliegt, verstaat er zich niet
meer aan: lesbisch koppel met kind; wat betekent dat nu? Dat is
een cultuurschok.
Ook religieus: vroeger losten ouders elkaar af om naar de mis te
gaan: er was beweging op straat. Nu is het uur van de mis een
doods moment.
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Verouderen wordt verwondering, een stuk angst, veel vragen en
veel onzekerheid. De senior wordt gedwongen om voortdurend te evalueren: is dit goed of slecht,
vooruitgang of achteruitgang; hij moet voortdurend wegen en afwegen.
Planetaire éénwording
De wereld is veel kleiner geworden, het dorp van vroeger is de wereld geworden, met skype praten
mensen met elkaar over duizenden kilometers. Bejaarden gaan naar Benidorm, zoals wij vroeger
naar de waterval van Coo. En voor jongeren is Europa al veel te klein.
De nieuwsverspreiding is overvloedig en direct: vroeger toonde een missionaris zijn dia’s als hij
eens om de 5 jaar naar huis kwam. Vandaag zijn we door de moderne techniek en communicatie
allemaal wereldburgers geworden.
Nieuwe tijdsbeleving
Ook standen bestaan niet meer: iedere jonge mens kan vandaag studeren.
Ook de tijdsbeleving is anders geworden: we leven vandaag veel meer in het nu-moment. Verleden
is verdacht, nostalgie is slecht, kennis verdringt de ervaring.
Met al die mutaties komt de bejaarde in een wereld terecht met een ander taalgebruik, met andere
rituelen. Dat is de cultuurschok na de ouderdomsschok.
Vanzelfsprekend vraagt het een voortdurende aanpassing om bij te blijven, om nog mee te kunnen.
Andere levensmotivatie
Van de strijd om te overleven, zijn we geëvolueerd naar ten volle genieten. Genieten is het woord
dat we het meest gebruiken: een goed weekend en geniet ervan. Ouderschapsverlof… en geniet ervan.
Geld en lichaam als prioriteit
Maar om te genieten zijn 2 zaken nodig: geld en gezondheid. We zitten vandaag in een duidelijk
marktdenken van liberalisme: berekening is belangrijker dan waardering.
Berekening begint altijd met getallen, met kwantiteit, beleving is kwaliteit. Economisten zijn de
profeten van vandaag: economie is de weg naar rijkdom en welvaart. De consument in ons wordt
altijd maar belangrijker. We worden altijd maar aangesproken als consument (niet als mens of medemens). Geld speelt dus een hoofdrol.
Ons levensdoel is veranderd en komt uit het geld, want dat is belangrijk om te genieten. En ook
een gezond lichaam, dat mobiel is .

Financieel en lichamelijk scoren senioren slecht. Ze hebben het moeilijk om te bereiken wat als
ideaal wordt aangeprezen.
Als bejaarde zit ge daar met uw tanend lichaam (verstaanbaar maken, stoelgang..) en met beperkte
financies. Het genieten vandaag is niet meer voor elke bejaarde.
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VEROUDERING VRAAGT EEN NIEUWE DYNAMIEK
Zij moeten dus hun levensdoel elders leggen, met een andere optie: tragere vleugelslag. Die verandering speelt zich af in de binnenkamer van de mens, en dat is voor de media niet interessant.
Goesting om te leven
Om die nieuwe dynamiek te ontdekken is de “GOESTING OM TE LEVEN” zeer belangrijk.
Die goesting kan weliswaar aangetast worden door verlies, dat eigen is aan het ouder worden:
vrienden vallen weg, de wereld en de levensruimte worden kleiner. De bejaarde moet nieuwe veerkracht vinden: GOESTING OM TE LEVEN.
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Maar deze is afhankelijk van het lichamelijk functioneren, is recht evenredig met de mobiliteit.
Gevaar van onder een stolp te kruipen: naar binnen te keren en zich af te sluiten.
Probeer om naar buiten te komen. En dat begint met ademhalen: eens buiten lopen, dan krijgt
men goesting om te leven.
Die ademhaling, die morgenlucht, die vorstlucht, cultiveren
van de kleine mooie dingen;
kleine voorwerpen die herinneren aan goede momenten en
goede mensen.
Naast ogen en adem, ook de
handen: mensen die nog met iets
bezig zijn. Verhuizen naar een nieuw, modern rustoord was de dood voor velen. Ik heb het rustoord in het dorp driemaal zien renoveren: altijd cleaner, efficiënter, maar ook altijd meer reglementen en voorschriften, kouder.
We moeten als bejaarde beginnen bij de gewone dagelijkse dingen; grond, water, lucht.
Verandering brengen in dagorde: als alles altijd gelijk blijft, wordt het op de duur eentonig.
Zich engageren in een activiteit die men nog nooit gedaan heeft. Niet wachten tot het beter wordt,
maar zelf zorgen voor verbetering: iets doen, zo actief mogelijk zijn.
Lijden en verdriet kunnen plaatsen
Zichzelf niet herleiden tot zijn beperkingen. Niet kniezen en klagen over wat niet meer kan. Gij zijt
veel meer dan die kwalen van de ouderdom.
Er is in ons meer dan het lichaam.
Intrekken in de diepte van onze persoonlijkheid. Zichzelf ontdekken als een heel mysterieus en
waardevol gegeven: een kind van God, dat door Hem bemind wordt.
Dat proces is voor iedereen moeilijk, gaat ook gepaard met lijden. Waarom moet ik dat nog meemaken? Zoals in elke levensfase is het lijden een vraagteken. Van waar komt dat? Het is onafscheidelijk met het leven (zei ook Freud).
Gelukkigste periode in een mensenleven is de periode in de moederschoot: nooit honger of dorst,
geen kou, volledig in harmonie met de omwereld. Maar die vrucht wort brutaal naar buiten geduwd
met een schreeuw, waarvan de echo altijd zal blijven: nu moet de “in de wereld geworpene” op
zoek gaan naar alles, de periode van geluk is afgebroken, die brutale uitstoot is de noodzakelijke
voorwaarde om zelf het leven in handen te nemen en er deugd aan te beleven.
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VAN VERINNERLIJKING NAAR SCHOONHEIDSBELEVING EN CONTEMPLATIE
Zijn die moederschoot en het aards paradijs niet precies hetzelfde? De mens moet uitgestoten worden om zelfstandig mens te worden. Jahweh maakte kleren voor de mens. Uitstoting uit het paradijs was geen straf , maar een noodzakelijk proces van zelfstandig worden en zelf zijn weg te gaan.
Opdracht om mens te worden kan niet zonder lijden. Om ons eigen leven in handen te nemen, hebben wij de ruimte van het lijden nodig. Een kuiken komt uit het ei, omdat de lucht en het voedsel
op zijn. Een vogel moet optornen tegen de weerstand van de lucht, maar zonder die lucht kan hij
niet vliegen.
Het probleem van het lijden wordt opgelost door de liefde: de tedere ontferming van God, die de
mensen kleren van huiden bezorgt.
Goesting om te leven moet ook beleefd worden : ook door poëzie, lectuur, vriendschap, muziek,
dienstbaarheid, hobby, kleinkinderen (die de goesting om te leven gestalte geven).
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Gevoeligheid voor schoonheid kan een lichtpunt worden in het leven. Schoonheidservaring is heel
persoonlijk: een gedicht, een vogel die fluit, een vergezicht.
Iets schoon doet ons glimlachen, is een stukje geluk. Is ook een weg naar bevrijding, naar gemeenschap (neiging om mee te delen, om het samen te smaken – dus ook bevrijding uit de glazen kolf).
Het is het Absolute met de vinger aanraken. Schoonheid laat zich ontdekken.
Kijken naar onze omgeving zoals een kind de eerste keer in een vliegtuig. Het zuigt de wereld naar
binnen… wat is dit toch een verrassing, een ontdekking… en hier mag ik bij zijn. De wereld bekijken zoals een kind: esthetische ontroering maakt ons tot meer mens. De dingen rondom ons, onze
ervaringen en gevoelens zijn soms heel lichamelijk, heel intens, maar ook verwijzing naar iets elders, het onbereikbare. Het zijn ervaringen van een zintuigelijke en tegelijk geestelijke activiteit.
Logica van de niet gezochte vreugde. Schoonheidservaring werkt bevrijdend, maakt ons vrij van
onze ik-betrokkenheid.
Schoonheidsbeleving maakt de vraag naar God wakker, zowel voor gelovige als ongelovige. Voor
gelovige als godsbevestiging, voor ongelovige als vraagteken.
Schoonheidsbeleving leert ons dat niet alles verklaarbaar is.
Van schoonheid moeten we genieten, zonder ze te bezitten: schoonheid is geen commerce, maar
mysterie.
Schoonheid leidt uiteindelijk tot contemplatie, en voor ongelovigen tot eenwording met de kosmos.
In de oneindigheid van het heelal mogen wij een stukje bewustzijn zijn, dat is een unieke menselijke ervaring. We zijn zelf een stukje van die
schoonheid geworden.
Is dit niet de mooiste en meest menselijk manier om het dichtbije of verre levenseinde in
te gaan? Als het sterven die eenwording
wordt. Tot zolang zijn wij maar een stukje
eindigheid.
Maar uiteindelijk mogen we één worden in
Gods oneindigheid, met de kosmos in God,
als kind van God.
Kind van God is onze identiteit, en onze enige reden van bestaan.
Dit zijn de oprecht gedachten van mijn eigen weg als bejaarde: gevoelig maken voor de goesting
om te leven, die uiteindelijk leidt naar de contemplatie van de Algoede, Alschone, Oneindige.
Manu Verhulst
terug naar inhoud
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Een zorgzame omgeving,… binnen en buiten de zorgvoorziening
We kunnen vandaag niet meer naast de vermaatschappelijking kijken die zich in het zorglandschap
afspeelt. Het thema is alomtegenwoordig. Het veranderingsproces van zorg die naast of aan de
rand van de samenleving georganiseerd werd naar zorg die deel uit maakt van de samenleving is
volop bezig in alle sectoren: in de zorg voor ouderen, chronisch zieken, personen met een beperking, mensen met psychische problemen,… In het verleden lag de nadruk vooral op geïnstitutionaliseerde zorg in collectieve voorzieningen. Nu gaat de
aandacht steeds meer naar zorg buiten de muren van
voorzieningen, met veel nadruk op de zelfstandigheid en eigen mogelijkheden van de zorgvrager en
op zorg die door de onmiddellijke en de brede omgeving dient geboden te worden. De stijgende kost
van de gezondheidszorg, de toename van de groep
ouderen en van het aantal chronisch te behandelen
ziek(t)en, nieuwe visies op een meer inclusieve samenleving waar mensen met beperkingen of psychische problemen zo normaal en volwaardig mogelijk
kunnen aan participeren zijn factoren die tot deze
transitie leiden. Doel van extramurale zorg is dat
zorgvragers zelf meer verantwoordelijkheid nemen
en dat verschillende partners in hun omgeving –
mantelzorgers, familie, buren, vrienden, organisaties
van vrijwilligers,… – als schakels in een keten van
zorg een deel van deze zorg op zich nemen, eventueel door middel van nieuwe (kangoeroe of andere)
vormen van samen wonen. Waar nodig worden professionele hulpverleners, thuiszorg, mobiele (crisis)teams,… ingeschakeld of kunnen mensen gebruik maken van daghospitalisatie, dagcentra, dagof nachtopvang,...
Het klinkt mooi en biedt perspectieven, maar… Is het sociaal weefsel van de omgeving stevig genoeg om zorgvragende mensen op te vangen? Hoeveel ouderen, chronisch zieken, mensen met beperking zijn in staat om ‘voor zichzelf te zorgen’? Hoe ook een antwoord bieden aan de groeiende
eenzaamheid? Hoeveel mensen die nu op een wachtlijst staan hebben nood aan iets anders qua wonen, begeleiding, ondersteuning dan aan een budget om zichzelf te bedruipen? In welke mate zijn
financiële en economische argumenten doorslaggevend voor deze nieuwe aanpak? Hoe hoog wordt
zorg gewaardeerd in onze samenleving? Is er voldoende waardering en ondersteuning voor wie instaan voor mantelzorg, ook bij hun psychosociale en existentiële vragen? Hoe vér reiken de mogelijkheden van mantelzorgers en buurtzorgers? In hoever blijft een integrale zorgvisie overeind en
blijft er aandacht voor de hele mens – fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel – bestaan, zowel in
zorgcentra als in thuiszorgteams? Hoeveel of hoe weinig mogen we verwachten van technologische
innovaties, die volgens sommigen alles zullen oplossen?
De verschuiving van formele naar meer informele zorg brengt een pak uitdagingen mee voor de hele samenleving, voor zorgvoorzieningen en voor wie in de ‘gewone’ omgeving leeft en actief is.
Een aspect dat ons ter harte gaat is: wie neemt de pastorale en spirituele zorg op zich voor mensen
die steeds meer buiten de zorgvoorziening verblijven of die tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ pendelen?
Op welke manier wordt daartussen de continuïteit van de zorg verzekerd? Welke middelen worden
hiervoor vrijgemaakt, welk personeel vrijgesteld? Hoe gebeurt de afstemming tussen hen die in
voorzieningen pastorale zorg verlenen en hen die in parochieverband verantwoordelijkheden opnemen?
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Gelijktijdig met de evoluties in de zorgsector spelen zich veranderingen af in de territoriale pastoraal. Parochies worden samengevoegd tot nieuwe parochies of pastorale eenheden. Men zoekt de
krachten te bundelen om te komen tot geloofsgemeenschappen waarin op kwalitatieve manier ruimte is voor liturgie, verkondiging en diaconie. Het besef groeit dat dit laatste – het gelovig dienstwerk
aan mensen in de lijn van het evangelie – meer aandacht verdient. Binnen het bisdom Gent gingen
rond dit thema onlangs vijf vormingsdagen door voor parochieploegen. Eén van de vragen die aan
bod kwamen en waar we vanuit Caritas Oost-Vlaanderen aan meewerkten was: hoe kunnen parochie en zorgvoorziening samen een zorgzame omgeving vormen voor wie chronisch ziek, oud, fysiek of verstandelijk beperkt of met psychische problemen door het leven gaan en op spirituele of
existentiële bijstand beroep doen?
Een voorafgaande verkenning en het gesprek tijdens deze vormingsdagen leverden een heel aantal
concrete ervaringen op, waaruit blijkt dat er op nogal wat plaatsen reeds verbindingen zijn tussen
parochie en (vooral) woonzorgcentrum, in mindere mate met ziekenhuizen of andere voorzieningen.
Vrijwilligers uit de omgeving werken mee bij pastorale of andere activiteiten in de voorziening. Op
enkele plaatsen gebeurde een uitwisseling tussen de pastorale medewerkers van de voorziening en
de dekenale stuurgroep of parochieploeg. Hier en daar worden activiteiten systematisch bekendgemaakt in parochieblad of infoblad van de voorziening. Verenigingen vergaderen, een zangkoor repeteert in een lokaal van de voorziening in ruil voor een wederdienst die de bewoners ten goede
komt. Bewoners van beschut wonen zijn wekelijks welkome gasten in een parochiekerk. Een delegatie medewerkers (en waar mogelijk bewoners) van voorzieningen is voor de paaswake aanwezig
in de kerk, waar meerdere paaskaarsen in een indrukwekkende rij gewijd worden en vanwaar ze
vervolgens terugkeren naar hun respectievelijke voorziening of parochie. Zo kunnen we doorgaan
met inspirerende voorbeelden. We horen echter ook ervaringen waarbij de samenwerking en de afstemming beter kunnen of waar parochie en zorgvoorziening gescheiden werelden zijn. Maar we
horen ook – elders in Vlaanderen – verhalen waarbij de continuïteit en doorverwijzing structureel
aangepakt worden, bijvoorbeeld dat van een pilootproject tussen het dekenaat Sint-Truiden en enkele ziekenhuizen waar door het aanstellen van een parochieassistente als contactpersoon de samenwerking op pastoraal vlak versterkt en gecoördineerd wordt.
Zorgvoorziening en parochie kunnen elkaars partners zijn in een zorgzame omgeving, ten behoeve
van mensen die zich (soms wisselend) op de ene of de andere plaats bevinden. Parochie en zorgvoorziening hebben elk hun eigenheid en expertise, hun
zelfstandigheid en personele
middelen en dienen deze ook
te behouden, maar ze kunnen
elkaar aanvullen in de zorg
die ze voor mensen opnemen.
Het overleg hierover wil Caritas Oost-Vlaanderen de komende maanden verder voeren in denkgroepen met pastores van de verschillende sectoren en met verantwoordelijken voor territoriale pastoraal. Ook op Vlaams niveau is
dit overleg gaande in de pastorale commissies van Zorgnet
Vlaanderen – Caritas Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en in het expertisenetwerk ‘transmurale zorg’ van
het Academisch Centrum
voor Praktische Theologie van
de KU Leuven, dat een studiedag rond dit thema voorbereidt.1
Al enkele decennia is een klimaatverandering bezig in de
wereld van de zorg en van Kerk, parochies en pastoraal in voorzieningen. Iedere speler zal daarin
een stuk van de verantwoordelijkheid moeten nemen. Elke natuurlijke evolutie – al dan niet mee
door toedoen van de mens – vraagt om kritisch bekeken te worden en heeft als resultaat enerzijds
verlies of verschraling, anderzijds een nieuwe variatie aan levensvormen. Nieuwe verscheidenheid
moeten we niet willen tegenhouden. In het landschap dat het gevolg zal zijn van die klimaatverandering zal het leven van geloofsgemeenschappen zich niet alleen rond kerken afspelen, maar zullen
ook zorgvoorzieningen plaatsen – oasen – zijn waar mensen elkaar vinden in de dienstbaarheid en
zorg voor zieke, oude, kwetsbare mensen en waar een deel van hen ook samenkomt en viert als ge-
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lovigen. Zowel in zorgvoorzieningen als in parochies en in het veld daartussen is nood aan aandachtspersonen die worden opgeleid en vrijgesteld voor pastorale en spirituele zorg, voor dienstbaarheid en aandacht voor zieken, ouderen, mensen met beperkingen of psychische problemen. Er
is nood aan medewerkers voor het coördineren van het netwerk waarin taken door verschillende
partners worden opgenomen. Er is nood aan toegankelijke 'luisterhuizen' waar medewerkers en
vrijwilligers ten dienste staan van mensen die hun vragen en noden ergens kwijt willen. Ook op dit
terrein kan een getrapte zorg naar de toekomst toe misschien model staan. De ervaring die in de categoriale pastoraal werd opgebouwd kan zuurstof geven aan de diaconie waaraan men in de territoriale pastoraal meer aandacht zoekt te geven. In het nieuwe landschap kunnen zorgvoorzieningen
een bijdrage leveren aan gemeenschapsopbouw in de bredere omgeving. Tenslotte staan zorgvoorzieningen voor de uitdaging om in hun streven naar efficiëntie voldoende aandacht te behouden
voor de mens, ook met zijn zinvragen en zinbeleving, op wie de zorg uiteindelijk is gericht.
Jan Michels
1

De studiedag van het ACPT over transmuralisering en pastorale eenheden zal doorgaan op
12 maart 2015.
Nog dit werkjaar, op 3 juni 2014, is er in het kader van de geestelijke gezondheidszorg een studiebijeenkomst van het KSGV rond ‘Hersteldenken en zinzorg’ – zie elders in deze nieuwsbrief.
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terug naar inhoud

Vormingsaanbod
Praktijkvorming homilitiek

Een praktijkgericht vormingsaanbod voor pastoraal vrijgestelden van voorzieningen in de zorgsector: beginnende pastores, pastoraal animatoren, pastores in opleiding of andere pastores die zich
willen verdiepen in de praktijk van het ‘preken’ tijdens gebedsmomenten in zorginstellingen.
28/04: Altijd vanuit de Schriften
08/05: Groeiproces van een homilie
20/05: oefenen en bespreken
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud
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Spiritualiteitsdagen voor pastoraal vrijgestelden in de zorgsector

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Caritas Oost-Vlaanderen een spiritualiteitsdag voor pastorale
zorgverleners die in de zorgsector actief zijn als pastor, pastoraal animator of pastoraal medewerker.
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We bieden twee mogelijkheden aan om deel te nemen:
6 mei: Sint-Sixtusabdij te West-Vleteren - ‘de genade stroomt naar het laagste punt’
Deze dag wordt begeleid door broeder Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij
15 mei: Sint-Andriesabdij te Zevenkerke – ‘De Caritas beschouwd vanuit de filosofie van de drie
pijlers’
Deze dag wordt begeleid door broeder Benoît Standaert, monnik van de Sint-Andriesabdij.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Spiritualiteitsdag voor leidinggevenden in de zorgvoorzieningen

Voor het eerst organiseert Caritas Oost-Vlaanderen een spiritualiteitsdag voor directies, bestuurders,
stafmedewerkers en leidinggevenden in zorgvoorzieningen. Dit initiatief sluit aan bij de noodzaak
van spirituele verdieping die ook bij leidinggevenden wordt aangevoeld.
Deze spiritualiteitsdag gaat door in het vernieuwde gastenhuis van de Sint-Sixtusabdij in WestVleteren
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook

terug naar inhoud

Andere vormingsinitiatieven
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Ten huize van …

Vervolgproject van de studiedag
‘Vele brillen, één verhaal. Christelijke identiteit en inspiratie’
Na de paasvakantie 2014 zullen, verspreid over tien maanden, de tien workshopbegeleiders van de
studiedag van 11 oktober 2013 een sessie van twee uur in hun eigen organisatie begeleiden. Deze
formule biedt het extra voordeel dat ter plaatse een beter contact mogelijk is met ontwikkeld materiaal, ruimtes, betrokken medewerkers, …
Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud

The other religion and tradition as blessing
Exploring spiritual potentials for care and counseling
Internationaal seminarie SIPCC (Society for intercultural pastoral care and counseling) van 14 tot
19 september 2014 in het Mennorode Conferentiecentrum te Elspeet Nederland

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Gedeeld beroepsgeheim.
Zorgverleners krijgen vertrouwelijke informatie van en over zorgvragers. Voor een kwaliteitsvolle
zorgverlening is delen van deze informatie onder de betrokkenen dikwijls noodzakelijk.
Vertrekkend vanuit de wet worden de grenzen aangetoond en wordt bekeken hoe het ethisch denkkader hierop kan toegepast worden.
Deze vorming gaat door op dinsdag 22 april 2014 in de KULAK, Kortijk.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Hersteldenken en zinzorg.
Deze studiebijeenkomst wil het hersteldenken verbinden met de aandacht voor zinbeleving.
Welke plaats kunnen zinzorg en levensbeschouwelijke zorg krijgen in de nieuwe ontwikkelingen in
behandeling, begeleiding en zorgorganisatie?
Deze KSGV-studiebijeenkomst gaat door op dinsdag 3 juni 2014 in het Vormingscentrum Guislain
te Gent.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud

Nieuws uit de voorzieningen
In onze nieuwsbrief maken we ook plaats voor nieuws uit het werkveld en de voorzieningen uit de
welzijns- en gezondheidssectoren.
Een nieuwe afdeling die geopend wordt, een jubileumviering van een voorziening, vorming op pastoraal en ethisch vlak die ook opengesteld wordt voor andere voorzieningen, … We nemen het
graag op in één van onze nummers.
U kan ons deze nieuwtjes altijd doormailen naar: caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
We zien alvast uit naar uw wetenswaardigheden.
terug naar inhoud

Abonnement
Inschrijven op de nieuwsbrief
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Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een mail gericht aan het diocesaan secretariaat:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Uitschrijven op de nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u dit eenvoudig via mail laten weten:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
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