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Leven en liefde hebben het laatste woord
Het is Goede Week.
Vandaag woensdag worden in de kathedraal van Gent de heilige Oliën gewijd tijdens de ‘Chrismamis’. Daar is ook de olie bij voor de ziekenzalving.
Daarom zijn heel wat pastorale werk(st)ers, diakens en aalmoezeniers aanwezig bij deze viering. Ze
houden eraan om erbij te zijn als de bisschop deze olie zegent en wijdt. Want het is een teken dat de
Kerk de zieken en bejaarden niet vergeet. Integendeel: deze olie duidt aan dat ze er expliciet bij horen. Want naast de catechumenenolie waarmee de doopleerlingen bij hun aanvraag gezalfd worden
(er zijn dit jaar 183 volwassenen in België die bij het begin van de vasten hiermee zijn gezalfd in
voorbereiding op hun doopsel in de Paasnacht) en het heilig Chrisma waarmee dopelingen, vormelingen en priesters worden gezalfd als teken dat Gods Geest vaardig wordt in hun leven, is er dus
ook de ‘ziekenolie’. Het be-teken-t de nabijheid en liefde en zorg van God voor de lijdende mens.
Omdat diakens en pastorale werk(st)ers deze nabijheid en liefde en zorg namens God dagdagelijks
opnemen in hun voorziening, horen ze er heel uitdrukkelijk bij in de Chrismamis.
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Daarmee is de toon gezet voor de liturgie van de Goede Week: op woensdag de wijding van de olien die Gods nabijheid, liefde en zorg aanwezig stellen. Op Witte Donderdag ligt het accent op de
dienstbaarheid (voetwassing) en het samen delen van het leven in zorg en liefde, in verdriet en
vreugde (breken van het brood en delen van de beker). Op Goede Vrijdag gaat het over lijden, pijn,
duisternis en dood; over machteloosheid en kwetsbaarheid; en hoe God daarbij schijnbaar afwezig lijkt. Op
zaterdag heerst er stilte: zijn er wel woorden als het onrecht, de pijn, het lijden en de dood zo onverbiddelijk
toeslaan en alles bekleden met rouw?
Maar op Pasen breekt de vreugde door: God laat het er
niet bij. Hij maakt dat de liefde het kwaad overwint. Hij
doet de dood teniet en wekt ten leven. In de verrijzenis
van Jezus zien we een nieuwe dimensie van de scheppende kracht van God. Dank zij de verrijzenis van Jezus mogen we geloven in een God die niet verloren laat
gaan wat in goedheid en trouw, in liefde en dienstbaarheid geleefd is. In een God die de mens met heel zijn
zwakheid, kleinheid, onvermogen over het dode punt
heen tilt naar voller leven.
Pasen zegt en zingt en jubelt in alle tonen: niet de dood
en het kwaad, maar de liefde en het leven hebben het laatste woord.
Ik wens van ganser harte een zalig Paasfeest aan allen die werkzaam zijn in onze ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg, woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een beperking,
gekwetste kinderen en jongeren.
Jaar in jaar uit beleven ze de “Goede Week”: in nabijheid; in dienstbaarheid, het samen delen van
het leven in zorg en liefde, verdriet en vreugde; in machteloosheid en kwetsbaarheid bij lijden, pijn
en verdriet; in stilte en rouw. Maar ook beleven ze elke dag Pasen in het geloof dat zorg en toewijding, liefde en goedheid er echt wel toe doen. In het geloof dat er maar één goed antwoord is op het
lijden, de ziekte, de ellende, de miserie van de mens: het broze en geschonden leven omgeven met
eerbied en zorg, en zo tonen dat dit leven sterker is dan de dood.
Luk De Geest
terug naar inhoud

april 2015

Waarden in de zorg
Iedereen weet dat ethiek met waarden te maken heeft, maar het is minder duidelijk hoe we ons
waarden kunnen voorstellen. Als zorgverleners samen met de zorgontvanger en de naastbetrokkenen een beslissing nemen, dan is deze nooit neutraal of waardenvrij: in elke keuze zijn er waarden
geïmpliceerd. De volgende casus maakt dit duidelijk.
Casus
Clara is 32 jaar en heeft een matig verstandelijke beperking. Ze woont in een groepswoning en gaat
naar begeleid werken. Ze heeft een iets oudere man met ook een matig verstandelijke beperking leren kennen. Sinds enkele jaren hebben ze een relatie. Clara heeft een zeer sterke kinderwens. Soms
beseft ze dat ze niet in staat zal zijn om het kind zelf op te voeden. Ze ziet als oplossing dat het kind
bij haar ouders of in een pleeggezin kan opgroeien. De ouders vinden dat dit geen goede oplossing
is en dat ze beter niet zwanger zou worden. Ze vragen de begeleiders tussenbeide te komen en te
zorgen dat Clara niet zwanger wordt. Hoe kunnen de zorgverleners met deze situatie omgaan?
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Waarden als bouwstenen van ethiek
Als de zorgverleners een beslissing nemen, vertoont deze ontegensprekelijk een verhouding van
waarden. Als ze beslissen om in te gaan op de vraag van de ouders, schenden ze bijvoorbeeld de
waarde van autonomie voor Clara. Als ze ingaan op de wensen van Clara, komt bijvoorbeeld de
waarde van levenskwaliteit in het gedrang, en dit mogelijks voor haar ouders, haar toekomstige kind
en haar partner. Vanuit ethisch standpunt komt het erop aan dat de zorgverleners een beslissing nemen die zoveel mogelijk de waarden respecteert en deze zo weinig mogelijk schendt, en dit vanuit
het standpunt van de verschillende betrokkenen.
Zorgverleners zijn echter niet gewoon om te denken in termen van waarden. Om ethiek in de praktijk werkbaar te maken, hebben we een waardenpatroon van negen fundamentele waarden ontwikkeld. Waarden zijn belangen of betekenissen die in een bepaalde tijd en in een bepaalde cultuur nagestreefd worden. Mensen worden met die waarden geconfronteerd en kunnen ze overnemen en
verinnerlijken, of er afstand van nemen en er zich tegen verzetten. Waarden zijn niet zomaar persoonlijke preferenties maar sociale gegevens die evolueren in de tijd en de cultuur.
Doorheen tijd en cultuur kunnen we dan ook een ontwikkeling van waarden onderscheiden. In de
geschiedenis is er een evolutie van periodes waarin bepaalde waarden op de voorgrond komen en
andere waarden op de achtergrond staan. Deze historische evolutie vertoont een ethische dynamiek
en wijsheid in het nastreven van waarden.

Ontwikkeling van waarden
Zorgverlening en beschermwaardigheid
De eerste twee waarden komen uit de klassieke traditie van de medische ethiek die uitgedrukt wordt
in de eed van Hippocrates. In het traditioneel medische model staan het weldoen van de arts en nietschaden centraal. Het medische model werd bijgetreden door de traditionele religies en christelijke
kerken. Naastenliefde en caritatieve inzet sluiten immers aan bij het weldoen van de arts, en respect
voor de heiligheid van het leven is een vorm van niet-schaden. Omdat deze begrippen in een hedendaagse professionele context beladen zijn, hertalen we ze in twee waarden, namelijk zorgverlening
en beschermwaardigheid. Zorgverlening is het bevorderen van het welzijn van de persoon. Zorgverleners bieden niet alleen de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg, maar ook de gepaste kwantiteit van
zorg, op maat van de persoon, en continuïteit van zorg. Beschermwaardigheid is het beschermen
van de waardigheid, de gezondheid en integriteit van de persoon. Beschermen impliceert dat de

zorgverleners geen schade veroorzaken, maar ook preventief schade voorkomen, en de bestaande
schade herstellen. Deze waarden zijn essentieel bij Clara. Het is aan de zorgverleners om haar goede zorg te bieden en daarbij haar integriteit en die van anderen te beschermen.
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Autonomie en privacy
De volgende twee waarden vloeien voort uit de Verlichtingstraditie. Toen stelden filosofen dat
mensen moeten durven nadenken en zich bevrijden van de bevoogding van gezag en kerk. Deze
emancipatorische gedachte brak in de gezondheidszorg door in de jaren 1960. Ze geeft kritiek op
het risico van paternalisme of bevoogding dat in het traditioneel medische en religieuze model
schuilt en stelt daar tegenover de waarde van autonomie. Dit is het bevorderen en respecteren van
de keuzevrijheid van de persoon. De autonomie wordt juridisch verankerd in de Wet Patiëntenrechten die stelt dat de patiënt het recht heeft om voorafgaandelijk, vrij en geïnformeerd toe te stemmen
bij elke tussenkomst van de zorgverleners. Clara heeft een zekere autonomie, ook al heeft ze een
verstandelijke beperking, en haar toestemming is essentieel bij elke tussenkomst van de zorgverleners. Uit de waarde van de autonomie kunnen we de privacy afleiden. Dit is het respecteren van de
persoonlijke levenssfeer. De zorgverleners hebben dus ook de taak van de privacy van Clara te respecteren. We onderscheiden drie vormen van privacy: de lichamelijke privacy met de intimiteit van
het eigen lichaam, de geestelijke privacy met de intimiteit van de gevoelswereld en het levensverhaal, en de informationele privacy met de vertrouwelijkheid van mondelinge, schriftelijke, elektronische of visuele gegevens.
Participatie, levenskwaliteit en rechtvaardigheid
Vanaf de jaren 1990 breekt een nieuw maatschappelijk model door. Er worden nieuwe, maatschappelijke keuzes in de zorg gemaakt: de patiënt wordt
gezien als een volwaardige burger in de maatschappij.
De zorg wordt zo dicht mogelijk in de maatschappelijke omgeving van de patiënt geboden, maar wordt
ook steeds meer in economische en financiële belangen uitgedrukt, en steeds verder gereguleerd door de
kwaliteitsmeting, ‘evidence-based’ procedures en juridische regels. In dit nieuwe model komen andere
waarden op de voorgrond. Participatie is het verhogen
van de deelname aan de gemeenschap en de maatschappij. Kwaliteit van leven is het verbeteren van
het functioneren en welbevinden van de persoon. En
de reorganisatie van de zorg leidt tot het belang van de waarde van rechtvaardigheid, het streven
naar een juiste verdeling van de schaarse middelen. Ook deze waarden spelen een belangrijke rol in
de begeleiding van Clara. Hoe kunnen de zorgverleners haar zoveel mogelijk laten participeren, de
kwaliteit van haar leven verhogen en haar de nodige zorg toebedelen?
Vertrouwen en solidariteit
De twee laatste waarden zijn verbindende waarden. We voegen ze eraan toe vanuit een nieuw model van relationeel denken uit de zorgethiek. Dit funderen we in een personalistische visie op de
mens. Het personalisme ziet de mens niet alleen als een op zichzelf staand individu, maar ook als
een persoon in relatie tot anderen en de omgeving. Daaruit volgen de waarden van vertrouwen en
solidariteit. Vertrouwen is het geloven in de mogelijkheden van de ander en van de zorgrelatie. Solidariteit is de verbindende waarde in de gemeenschap of maatschappij. Het is het dragen van de
consequenties van de samenhorigheid van mensen. Ook deze waarden zijn essentieel bij Clara. De
sleutel voor een goed ethisch antwoord zit in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met Clara
en het bieden van solidaire hulp om in haar leven belangrijke wensen als een ouderschap mogelijk
te maken.
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Een waardenpatroon
We hebben tot nu toe de ontwikkeling van negen waarden doorheen verschillende modellen geschetst. Vanuit een relationeel denken, verbinden we ook alle negen waarden tot een coherent denkkader. Elke waarde staat in een bepaald model op de voorgrond en verdwijnt in een ander model
naar de achtergrond. Het verbindende karakter van de relationele ethiek bestaat erin dat we geen
enkele waarde uitsluiten, maar alle waarden insluiten in het waardenpatroon. Het patroon van negen
fundamentele waarden kunnen we als volgt schematisch voorstellen.

Als zorgverleners een beslissing nemen, voelen ze aan dat er een spanningsveld of conflict mogelijk
is tussen deze waarden. Het meest fundamentele spanningsveld is dat tussen zorgverlening en
autonomie. De waarde van de zorgverlening geeft immers gestalte aan datgene waarvan de
zorgverleners denken dat het goed is voor de zorgontvanger, terwijl de waarde van autonomie
datgene uitdrukt waarvan de zorgontvanger denkt dat het goed voor hem of haar is. In de figuur
staan zorgverlening en autonomie dan ook met een pijl tegenover elkaar. Daarnaast zijn er nog twee
andere mogelijke spanningsvelden. Het ene komt het meest voor bij het levenseinde en is de
spanning tussen kwaliteit van leven en beschermwaardigheid van het leven. Het andere
spanningsveld doet zich voor bij het organiseren van het samenleven en samenwerken, namelijk de
spanning tussen privacy of persoonlijke levenssfeer en participatie in de publieke levenssfeer.
In het schema wordt ook al duidelijk dat het vertrouwen de verbindende waarde is tussen de
autonomie van de zorgontvanger en de zorgverlening door de zorgverleners. Die verbinding wordt
uitgedrukt door een boog. Een andere waarde die de brug slaat tussen autonomie en zorgverlening,
is de rechtvaardigheid. Deze waarde is niet alleen gericht op de partners in de zorg, maar ook op
degenen die niet onmiddellijk in de zorg betrokken zijn. Het neerwaartse punt van de lijnen toont
aan dat er minimale eisen van rechtvaardigheid zijn. Een boog onderaan drukt uit dat solidariteit de
verbindende waarde is opdat rechtvaardigheid en andere waarden in de gemeenschap kunnen
worden gerealiseerd.
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Systematisch evalueren van waarden
Het is mogelijk deze waarden in de verschillende mogelijke opties op een systematisch wijze te
evalueren. In de casus van Clara kunnen we twee tegenovergestelde opties onderscheiden: de eerste
optie is dat de zorgverleners ingaan op de vraag van de ouders om de zwangerschap onmogelijk
maken terwijl de zorgverleners in de tweede optie Clara’s wens tot zwangerschap respecteren en
mogelijk maken. Beide opties zijn niet gelijk of evenwaardig. De ene optie vertoont wellicht een
betere verhouding van waarden dan de andere. Dit kunnen we duidelijk maken door de negen fundamentele waarden op een systematische wijze te evalueren.
Dit gebeurt door drie, twee of één plussen of drie, twee of één minnen aan elk van de negen fundamentele waarden toe te kennen bij een bepaalde optie. Het gaat dus om het waarderen van waarden.
Het is bovendien een stelselmatig evalueren van elke waarde afzonderlijk in de concrete optie. Maar
de uiteindelijke evaluatie van een bepaalde optie hangt af van de evaluatie van het geheel van de
negen fundamentele waarden. Het is zeker niet de bedoeling om cijfers toe te kennen aan de waarden en zo te ‘scoren’ en een ‘saldo’ te berekenen dat dan op een zogenaamde objectieve of wetenschappelijke wijze de optie zou goed- of afkeuren. In ethiek kunnen we de waarden niet meten. Er
is bovendien bij dit systematisch evalueren van waarden doelbewust geen neutraal punt vastgelegd.
Een waarde kan in een bepaalde optie niet neutraal zijn, maar is steeds op een positieve of op een
negatieve wijze geïmpliceerd in de optie.
De eigenlijke bedoeling van het systematisch evalueren van waarden is de dialoog over de waarden
te bevorderen. Twee betrokkenen kunnen het schijnbaar eens zijn over hoe bepaalde waarden op het
spel staan in een bepaalde optie. Maar als ze die waarden systematisch evalueren, worden
verschillen duidelijk. Dit is bijzonder interessant voor de dialoog. Het kan zijn dat de betrokkenen
een bepaalde waarde anders evalueren in een optie, bijvoorbeeld negatief of positief, of meer of
minder negatief of meer of minder positief. Het systematisch evalueren nodigt uit om te nuanceren.
Maar het kan ook zijn dat de betrokkenen een waarde als dusdanig anders evalueren, omdat de ene
bijvoorbeeld autonomie of beschermwaardigheid veel essentiëler opvat dan de andere. Het
systematisch evalueren van waarden mag dus niet leiden tot het meten van waarden, maar tot een
betere dialoog over waarden.
Een andere bedoeling van het systematisch evalueren is het bijsturen van de optie. Als een aantal
waarden negatief geëvalueerd worden in een bepaalde optie, dan biedt dit een kans om de optie bij
te sturen. De betrokkenen kunnen zich de vraag stellen wat ze kunnen doen opdat een bepaalde
waarde minder negatief of niet negatief zou worden geëvalueerd. Dit is bijzonder constructief. Het
negatief evalueren van waarden zet de betrokkenen aan creatief te zoeken hoe ze de optie kunnen
bijsturen zodat de evaluatie van waarden positiever wordt.

Terug naar de casus
Dit systematisch evalueren van waarden kunnen we toepassen op de casus van Clara. Welke waarden worden gerespecteerd of bevorderd in de twee bovengenoemde opties? Hoe is haar autonomie
als ze zwanger wordt of verhinderd wordt zwanger te worden? Hoe is in beide opties de zorgverlening en beschermwaardigheid, niet alleen van Clara, maar ook van het toekomstige kind en haar
partner? Wat is goede zorg? Wordt de beschermwaardigheid gegarandeerd in de twee opties? Hoe
staat het met de levenskwaliteit van de betrokkenen: Clara, haar partner, ouders en toekomstig kind?
Wordt de participatie verhoogd of verkleind in verschillende opties? Is het rechtvaardig dat Clara
zwanger wordt of dat ze dit verhinderd wordt? Hoe staat het met de solidariteit om haar zwangerschap en ouderschap te ondersteunen? Hoe de waarden geëvalueerd worden, is afhankelijk van het
perspectief van de persoon. Hoe de waarden zich verhouden, is ook verschillend in de ene en de andere optie.
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Er is nog een derde, alternatieve optie mogelijk. Het is een relationele benadering die we vanuit een
zorgethisch en personalistisch perspectief voorstellen. Deze benadering gaat uit van de dialoog tussen de verschillende betrokkenen, namelijk Clara, haar partner, haar ouders, de zorgverleners en
ook het toekomstige kind. Elke betrokkene heeft zijn of haar inbreng in de dialoog en kan de waarden van zijn of haar perspectief evalueren. In de evaluatie staan vanuit een relationele benadering de
waarden van vertrouwen en solidariteit centraal. Daarom gaat in deze optie de voorkeur uit naar de
begeleiding van Clara en haar partner naar een duurzame relatie en naar de nodige bekwaamheid en
vaardigheid om een kind op te voeden. In dit begeleidingsproces kunnen de betrokkenen samen beslissen wanneer en hoe het wenselijk, haalbaar en verantwoord is dat Clara zwanger en moeder
wordt. Zo komen de betrokkenen tot een gedeelde beslissing en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Tot slot: een praktische oefening
Het is een interessante oefening voor de lezer om voor de verschillende opties vanuit de verschillende perspectieven de waarden systematisch te evalueren door ze te scoren en af te wegen. Daarbij
kan de lezer een keuze maken voor een of andere optie, vóór de zwangerschap, tegen de zwangerschap, of met begeleiding van zwangerschap en ouderschap. Niet alleen de keuze van een optie is
belangrijk, maar ook het innemen van een perspectief is essentieel. De lezer kan zich in het perspectief inleven van Clara, haar partner, haar ouders, het toekomstige kind, de zorgverleners en eventueel nog andere betrokkenen. Voor elke optie en voor elk perspectief kan de lezer de waarden systematisch evalueren door ze te scoren. De lezer kan deze opties en perspectieven vergelijken en zo
een uiteindelijke keuze maken voor een optie met de beste verhouding van waarden.
Axel Liégeois
KU Leuven – Broeders van Liefde
Verdere literatuur
A. Liégeois, Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven: LannooCampus, 2014, herziene editie.
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Ketenzorg – territoriale en categoriale pastoraal als partners
in de zorg voor mensen
Op donderdag 12 maart 2015, werd op uitnodiging van het centrum voor Praktische Theologie en in
samenwerking met Caritas en Zorgnet Vlaanderen, aan de KULeuven nagedacht over de evolutie in
de zorgsector, die ervoor zorgt dat mensen zoveel mogelijk in de woonsituatie verzorgd en begeleid
worden. Mantelzorg, geïntegreerd en begeleid wonen, mobiele teams en palliatieve thuiszorg zijn
daarvan uitdrukking. Deze verschuiving in de zorg
waarbij voorzieningen slechts een deel zijn in een
keten van zorg, brengt heel wat vragen teweeg. Hoe
gaat de territoriale pastoraal inspelen op het feit dat
de zorg meer thuis gebeurt dan in een voorziening?
Wat is de plaats van diaconie in de hervorming van
de territoriale pastoraal? Hoe kan de expertise van
het zorgpastoraat doorstroming vinden naar de territoriale pastoraal? Hoe kan de samenwerking meer
gebeuren?

Zorg voor de toekomst = netwerkzorg
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Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen, verduidelijkte de oorzaken en het
waarom van ketenzorg. Hij had het onder meer over de veranderde noden en verwachtingen in de
organisatie van de zorg, omwille van bepaalde demografische evoluties.
De 21ste eeuw wordt voor alle landen de eeuw van de ‘bevolkingsveroudering’. In België zijn er
vandaag 1,86 miljoen mensen die 65 jaar en ouder zijn. In 2020 zullen ze met 2,22 miljoen zijn. Dat
is plus 20%. De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000, tegenover
540.000 nu. Vooral in Vlaanderen stijgt het aantal ouderen. Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65plussers toenemen van 1,13 miljoen tot 1,35 miljoen. Over 10 jaar zullen er bijna 84.000 80plussers meer zijn. Nog spectaculairder is de verwachte evolutie van het aantal honderdjarigen:
van 950 nu tot 2240 in 2020. In 2020 zal 21% van de Vlaamse bevolking bestaan uit 65-plussers,
tegenover 18% in 2005. Dit is meer dan in de andere gewesten. Het aandeel van de 80-plussers zal
stijgen van 4% in 2005 tot 6% in 2020. (cijfers 2010 Kabinet Vandeurzen, Vlaams Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
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De ‘vergrijzing’ evolueert naar een ‘verwitting’ – de mensen worden alsmaar ouder - waardoor er
een sterke toename is van chronische ziekten en multimorbiditeit. 2/3 van de middelen gaan overigens naar deze groep.
Ook de geestelijke gezondheid baart ons zorgen. Elke dag zijn er 3 suïcides in Vlaanderen (anderhalve keer het Europees gemiddelde) en 1 familie op 4 heeft ten minste 1 familielid met een psychische aandoening. Stigmatisering en discriminatie verergeren deze realiteit nog, en van het totale
budget dat aan gezondheidszorg wordt gespendeerd (10% van het BBP) gaat amper 6% naar geestelijke gezondheidszorg.
Het feit dat babyboomers dezer dagen massaal met pensioen gaan, heeft eveneens zijn gevolgen.
Zij zijn kritische en zelfbewuste consumenten (hoger opleidingsniveau, individualisering, informatisering) die opteren voor zorg op maat (i.p.v. collectieve arrangementen) en levenskwaliteit (zelfredzaamheid, autonomie, keuzevrijheid) als zeer belangrijk ervaren.
De zorg wordt opgenomen door een grote groep zorgverleners,
die op deze nieuwe noden en verwachtingen een antwoord
moet zien te vinden. Bij de verpleegkundigen is er echter sprake van personeelsschaarste; bij de artsen – onder meer omwille
van de vervrouwelijking – is men op zoek naar een goede
work-life balans en zijn er tekorten in bepaalde disciplines
(kinderartsen, geriaters, psychiaters,…).
Mantelzorgers zijn dan weer minder beschikbaar: ze werken
zelf langer, hebben zo hun eigen prioriteiten en onderhouden
eerder beperkte sociale contacten.
Ook inzake de organisatie van de zorg is er veel veranderd en
de budgettaire druk loopt als een rode draad doorheen de verschillende zorgvormen. Er was eerder al een verschuiving ingezet van algemene naar hoog gespecialiseerde zorg, van residentiële naar ambulante zorg en van standaardzorg naar zorg op
maat. Nu wordt geopteerd voor een nieuw zorgmodel, dat bijkomende veranderingen heeft ondergaan: van aanbodgericht naar cliënt/patiëntgericht; van monodisciplinair naar multi/transdisciplinair; van re-actieve zorg naar pro-actieve zorg; van autonome
zorg naar zorgnetwerken. In dit concept worden ziekenhuizen gezien als schakels in een keten van
lokale zorg rond de patiënt, waarbij zij in klinische (expertise, uitrusting poolen, afspraken) en lo
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gistieke (vervoer, aankoop, sterilisatie,…) netwerken elk hun deel van de aangeboden totaalzorg
opnemen.
Dat veronderstelt naast het organisatorische ook een ethisch aspect, waarbij men de cliënt/patiënt
vanuit een holistisch mensbeeld benadert en voortdurend op zoek is naar de meest menswaardig
mogelijke zorgverlening. In een dergelijke cultuur en structuur heeft ook de pastoraal haar plaats.
Communicatie en informatiedeling tussen de verschillende schakels en entiteiten, waaronder de lokale (parochie)gemeenschappen is hierbij cruciaal en vraagt op het terrein om herpositionering en
implementering.

De dynamische kracht van het christendom
Professor Dr. Johan Verstraeten, gewoon hoogleraar aan de faculteit theologie en religiewetenschappen en coördinator van de onderzoekseenheid theologische en comparatieve ethiek, ging dieper in op bepaalde tendensen in onze snel veranderende samenleving, die het er voor de mens niet
gemakkelijker op maken om geluk te genereren en een zekere stabiliteit te ervaren.
Hij verwijst hiervoor naar de Franse bestsellerauteur Michel Houellebecq, die in zijn laatste roman
‘Soumission’ een religieuze ervaring beschrijft in een, voor hem althans, nihilistische omgeving.
Die realiteit leidt tot verkramping en onzekerheid, waarop 2 antwoorden kunnen worden geformuleerd: (re)confessionaliseren (cf. ‘Christelijke identiteit een utopie?’, het laatste boek van Broeder
Stockman) of relativeren (wellness, mindfulness, …).
Paus Franciscus biedt een andere (uit)weg, die hij in zijn exhortatie ‘Evangelii Gaudium toelicht en
verdedigt, maar tegelijkertijd waarschuwt voor een tweetal valkuilen. Met name het praktisch relativisme en een niet spiritueel onderbouwd activisme. “Elke keer als we naar de bron terugkeren om
de oorspronkelijke frisheid van het Evangelie te proeven, openen zich nieuwe wegen, ontstaan creatieve methodes, andere uitdrukkingsvormen, tekenen die meer sprekend zijn, en betekenisvolle
woorden voor onze tijd.” ‘Evangelii Gaudium’, 11)
Waar ligt trouwens de dynamiek van het evangelie?
In het professionele leven bedient men zich van een taal die zeer duidelijk is en disciplineert. De
managementtaal is daar een duidelijk voorbeeld van. Helaas verschraalt ze de realiteit en doodt ze
maar al te vaak de creativiteit.
De taal van het evangelie is poëtisch en opent perspectieven. Parabels als die van het mosterdzaadje, de graankorrel of gist in de deeg getuigen van een frisse betekenishorizon. Ze brengen wijsheid
binnen, scheppen vertrouwen en zijn gemeenschapsvormend.
De taal van de economie verwijst naar de wereld van de schaarste: “meer met minder”. De taal van
het evangelie ontkent niet dat er tekorten zijn, maar haar rijkdom kan ons inspireren, op weg zetten,
perspectieven openen. Het is de taal waarin men anderen kan ontmoeten en tegemoet treden.
Jean Vanier (stichter van de Ark-gemeenschappen)
heeft met die taal de kwetsbaarheid ontmoet en een
plaats gegeven in zijn leven. Hij gaat hiermee in
tegen de tirannie van de normaliteit. Cijfers omtrent ouderdom en chroniciteit zijn niet abnormaal
of verontrustend. Ze maken wezenlijk deel uit van
de realiteit. De mens is niet perfect! Paradoxaal
genoeg ontwikkelt een mens juist veerkracht,
wanneer hij kwetsbaarheid erkent. Uiteindelijk is
de mens bang van zichzelf en doet hij aan projectie
(protectie). Gehandicapten zijn geen bedreiging!
Het is pas wanneer men ruimte maakt voor stilte, dat men een goede basis legt om anderen te ontmoeten. Daarom zijn er ook verschillen in de manier waarop oudere en jongere mensen aandacht

april 2015
NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

hebben voor spiritualiteit. Jongeren zijn soms hyperactief, gedreven, voortvarend en komen er
moeilijker toe om anderen echt te ontmoeten. Ouderen staan anders in het leven. Er is ruimte voor
geloof en vertrouwen, al kan ook hier het onderscheid spelen tussen ‘belief’ en ‘faith’. In het eerste
geval gaat het om “een woord is een woord”, in het tweede om het zich toevertrouwen aan iemand
of Iemand. Dat is in deze tijden geen gemakkelijk act en druist in tegen een cultuur van (be)heersen
en controleren. Het leven is bijgevolg nooit af en op orde. Paus Benedictus had het over een leven
als permanente transformatie, waarmee hij doelde op het feit dat groei altijd mogelijk is, zelfs wanneer er lijden bij komt kijken.

De mogelijkheden tot transitie van kerkgemeenschappen
Professor Nancy Ammerman, hoogleraar godsdienstsociologie Boston University, probeerde in
haar referaat een antwoord op 3 vragen te formuleren: Wat doen plaatselijke (geloofs)gemeenschappen? Welke uitdagingen zijn er voor geloofsgemeenschappen vandaag? Welk
type leiderschap hebben we nodig om deze uitdagingen aan te gaan?
Geloofsgemeenschappen ondersteunen het geestelijk of spiritueel leven van hun leden. Zij bouwen
op die manier een sociaal kapitaal op, middels ontmoetingen, vieringen, gedachtewisselingen en in
een omgeving waar face-to-face wordt gecommuniceerd. In het verlengde hiervan is er de zorg die
men voor elkaar opneemt, en de normen en waarden die men aan elkaar doorgeeft. Men beperkt
zich trouwens niet enkel tot religieuze aangelegenheden. Ook het aanleren van seculiere en burgerlijke vaardigheden komt er aan bod. In een samenleving die verder
fragmenteert kan een dergelijke manier van omgaan met elkaar het
verschil maken. Het draagt, zeker in de Amerikaanse context waar
nauwelijks werk is gemaakt van een sociaal opvangnet, eveneens bij
tot politieke en democratische besluitvorming, en is betekenisvol voor
allerlei diensten en voorzieningen in de culturele en non-profit sector.
Geloofsgemeenschappen voorzien hierin door samenwerkingsverbanden met andere geloofsgemeenschappen en –overtuigingen, ngo’s,
gouvernementele organisaties, zelfs ondernemingen. Ze leveren fondsen, goederen en diensten, vrijwilligers, gebouwen en bestuurders. Zo
dragen zij substantieel bij tot de organisatie van de samenleving en
worden de effecten van liturgie, catechese en diaconie zichtbaar in de
publieke ruimte.
Laat het duidelijk zijn: gemeenschap vormen is niet gemakkelijk en zeker niet vanzelfsprekend. Het
gezin, de familie, de buurt, kortom de samenleving, hebben de laatste decennia nieuwe inhouden
gekregen en nieuwe verschijningsvormen aangenomen. Homogeniteit, traditie en continuïteit werden inmiddels verdrongen door diversiteit, moderniteit en nagenoeg permanente verandering. Er zal
dus werk moeten worden gemaakt van nieuwe manieren waarop volgende generaties kunnen worden bereikt en begeleid, gerekruteerd en geïntegreerd. Er zal dus opnieuw moeten worden nagedacht over de manier waarop wij ons met de samenleving gaan verbinden.
7 houdingen zijn hierbij van belang: nieuwsgierigheid om te weten wat er in de (buiten)wereld omgaat; zelfbewustzijn omtrent de eigen bronnen en cultuur; ondernemend in het zoeken naar nieuwe
inspiratiebronnen; innoverend voor wat betreft het opzetten van nieuwe structuren en het samenbrengen van diverse culturen en personen; verhalend over wat achter ons ligt en visionair voor de
toekomst; gastvrijheid in functie van volwaardige (nieuwe) participanten; conflictmanagement dat
verandering mogelijk maakt.
Hieraan kan een 8ste houding worden toegevoegd: de spirituele kracht om zichzelf ten diepste te
kennen en zijn Godsrelatie te onderscheiden.
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Een aantal projecten werden via getuigenissen vanuit de diverse perspectieven (patiënt/cliënt, zorgverlener) toegelicht.
D’Amandelboom is een ontmoetingshuis in Lier – een initiatief van P.C. Broeders Alexianen waar via eenvoudige en laagdrempelige activiteiten gekwetste mensen stappen zetten in de richting
van hun maatschappelijke (re)integratie.
LUSvzw is een burgerbeweging in Vlaanderen, die in de samenleving veranderingen teweeg brengt
zodat mensen in kwetsbare posities zelf de regie over hun eigen leven kunnen behouden en volwaardige burgers worden of blijven.
Koraalhuis als open huis van het stadspastoraat in de Mechelse binnenstad, dat wil luisteren naar
de verhalen van kansarme, eenzame, oudere, psychisch kwetsbare, allochtone mensen.
Dichterbij is een project in Gennep (NL), dat via ontmoeting, liturgische vieringen, en andere activiteiten zwakkere groepen uit de samenleving wil includeren.
Emmaüs in Aalst is een open huis voor zingeving, spiritualiteit en kunst, ontmoeting en gesprek,
verdieping en geloof, filosofie en ethiek en wordt gedragen door vrijwilligers.
In Sint-Truiden loopt sedert 2013 een pilootproject tussen het dekenaat en de pastorale diensten
van het PZ en het AZ. Doel van het project is om samenwerking tussen dekenaat en de ziekenhuizen op pastoraal vlak te versterken, structureren en coördineren.
Een gelijkaardig project is YOT vzw in Brugge, waar het pastoraat en het PC te Beernem sedert
2002 de handen in elkaar slaan en de H. Magdalenakerk open stellen als ruimte voor creativiteit,
vorming en spiritualiteit.
Het BewegingsProject ‘Buiten de lijntjes’ betreft een onderzoek naar experimenten met nieuwe
vormen van vrijwilligerswerk, dat werd toegelicht door Johny Bambust, docent en onderzoeker aan
de Arteveldehogeschool Gent en actief in de beweging.net. De bevindingen sluiten aan bij ervaringen op het terrein: mensen willen zich engageren, maar slechts onder bepaalde voorwaarden;
groepsvorming veronderstelt vanwege de verantwoordelijken, in casu pastores, een duidelijke visie
en bepaalde vaardigheden; samenwerking en kennisdeling zijn zeer belangrijk en leiden tot gemeenschappelijke projecten; het installeren van generatiegroepen geeft bijkomende impulsen, versterkt de werking en creëert ruimte voor innovatie.
Eva Buelens, onderzoeker aan de KULeuven, faculteit theologie, lichtte haar onderzoek toe naar
psychosociale en spirituele ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten door vrijwilligers in de thuiszorg. Omwille van ingekorte verblijfsduren in ziekenhuizen wint de thuiszorg aan
belang, zeker bij deze doelgroep. Men stuit evenwel op weerstand om vrijwilligers toe te laten in de
thuisomgeving. Belangrijkste redenen hiervoor zijn privacy, het niet willen spreken over ziek-zijn,
geen hulp nodig hebben… Hier is volgends de onderzoekers een rol weggelegd voor de professionals, die dit kunnen aansturen en begeleiden. Helaas gebeurt dit nauwelijks, omwille van het feit dat
ze te weinig kennis hebben van het aanbod; omdat zij veel belang hechten aan vorming vooraleer zij
het aandurven vrijwilligers in te schakelen; omdat ze zeker willen zijn van een voldoende en correcte communicatiedoorstroming.
B. Baeskens
Pastorale dienst
PC Sint-Franciscus-De Pelgrim, campus Sint-Franciscus
Zottegem/Velzeke
terug naar inhoud

Lieven Boeve te gast bij Caritas Oost-Vlaanderen
Caritas Oost-Vlaanderen had op dinsdag 3 maart prof. Lieven Boeve uitgenodigd om een inleiding
te geven voor bestuurders, directies en geïnteresseerden uit de voorzieningen.
Het werd een zeer boeiende en geslaagde avond.
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En dat was vooral te danken aan het heldere, inzichtelijk zeer verrijkende betoog van de topman van
het katholiek onderwijs. Ook al was de aangename kennismaking met het gloednieuwe SintBaafshuis een bijkomend pluspunt.
“De zorgvoorziening: katholiek én pluralistisch? Cultuur-theologische achtergronden en modellen
voor zorgvoorzieningen in een post-christelijke en post-seculiere context” luidde de titel van zijn
uiteenzetting. Zoals het een professor past kwamen alle aspecten van dit onderwerp ter sprake.
Hij begon met een confronterende analyse van de huidige
culturele achtergrond vanuit de cijfergegevens van de opeenvolgende Europese Waardenonderzoeken. Deze geven een
duidelijke evolutie. De ‘Stille Ommekeer’ van een verzuilde
samenleving waarin godsdienst uitdrukkelijk toonaangevend
was in de maatschappij naar een seculiere wereld in de jaren
60-70 van vorige eeuw, werd in de jaren 1980 een ‘Versnelde
Ommekeer’, die leidde naar ‘Verloren Zekerheden’ in het
laatste decennium van de twintigste eeuw. Maar het rapport
van 2011 heeft het over ‘Nieuwe Tijden, Nieuwe Mensen’.
Het toont zeer duidelijk aan dat we niet alleen in een postchristelijke context leven, maar ook in een post-seculiere. Dat
eerste zegt dat de christelijke horizon voor de grote meerderheid niet meer vanzelfsprekend is. Het tweede zegt dat deze christelijke horizon niet vervangen is
door een alomtegenwoordig secularisme of atheïsme. Maar wel door een zeer gediversifieerde pluralisering: er bestaan tientallen levensbeschouwingen naast elkaar.
In een tweede deel ging hij dieper in op de betekenis van deze verschuivingen. In onze samenleving
is levensbeschouwing niet meer een traditioneel doorgegeven pakket, maar wordt ze reflexiever en
bedachtzamer. Identiteit is vandaag niet vanzelfsprekend, ze wordt voortdurend uitgedaagd door
andere mogelijkheden en is dus een blijvende zoektocht.
Dat heeft heel wat gevolgen voor de kerk en voor scholen en voorzieningen: “hoe hiermee omgaan?” was zijn derde punt. Hij kiest en stelt: er is enkel toekomst voor een Kerk die opnieuw de
dialoog aangaat met de veranderde context. Die dialoog moet de individualisering en de detraditionalisering erkennen en moet vertrekken vanuit een herbronning op wat ten diepste ‘christelijk’ is,
namelijk een ‘God die op mensen bedacht is’.
Zijn vierde deel handelde dan over de christelijke identiteit van zorginstellingen, geïnspireerd door
wat hij daarvoor voor het onderwijs ontwikkelde. Uit de vier theoretische mogelijkheden kiest hij
voor een voorziening met een ‘christelijke identiteit in een plurale context’. Waarbij hij dan een
stappenplan van acht denkstappen voorstelde.
Dit betoog was geen monoloog, want voortdurend waren er vragen, bedenkingen, opwerpingen van
de bestuurders en directies, wat de avond tot een zeer interessante en geanimeerde bijeenkomst
maakte.
Bedankt, professor Boeve, want dit soort ontmoetingen en discussies maakt onze ‘avonden voor bestuurders en directies’ tot echte aanraders voor wie mee toekomst wil maken voor zijn of haar
voorziening.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
Vormingskalender voorjaar 2015
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Vormingsavond: Euthanasie: wetgeving, begeleiding en pastorale zorg
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

bestuurders, directies en leidinggevenden, pastores en medewerkers van zorg- en
welzijnsvoorzieningen
Marc Desmet
donderdag 23 april 2015, 20u-22u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Infoavond: Opleiding pastoraal werker in zorgvoorzieningen en parochieassistent in het bisdom Gent
Doelgroep:
Wanneer:
Organisatie:

geïnteresseerden in de opleiding pastoraal werk(st)er en/of parochieassistent
woensdag 29 april 2015, 18u30-22u
HDGI – bisdom Gent
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Spiritualiteitsdag voor pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Carlo Loots (priester en medewerker Don Bosco Vorming & Animatie)
dinsdag 12 mei 2015, 9u15-18u
abdij Roosenberg, Waasmunster
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Denkgroep ouderenzorg: Vermaatschappelijking van de zorg: kansrijk voor de (pastorale)
zorg aan kwetsbare ouderen?
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores en pastoraal animatoren in de ouderenzorg
Bernadette Van Den Heuvel
donderdag 21 mei 2015, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsnamiddag: Spiritualiteit en pastorale zorg in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

bestuurders en directies van voorzieningen in de ouderenzorg
donderdag 28 mei 2015, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
Provinciale vormingswerkgroep Zorgnet Vlaanderen i.s.m. CCV Caritas OostVlaanderen

Spiritualiteitsdag voor pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
br. Manu Van Hecke (abt van de Sint-Sixtusabdij)
dinsdag 2 juni 2015, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag voor directies, bestuurders en leidinggevenden
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

directies, bestuurders, leidinggevenden
Johan Verstraeten (auteur van Taal en stilte, Naar een leiderschap voorbij de angst.
Averbode, 2014)
dinsdag 16 juni 2015, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Meer info:
over activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent
over activiteiten van CCV Caritas Oost-Vlaanderen: jan.michels@ccv.be
Inschrijven voor activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: vorming.gent@ccv.be
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over activiteiten van CCV Caritas: www.ccv.be/caritas
Inschrijven voor activiteiten van CCV regio Caritas: tanja.milos@ccv.be
opleidingen en activiteiten van:
HDGI: www.hdgi.be
Vormingscentrum Guislain – Broeders van Liefde: www.vormingscentrumguislain.be
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be/Theopraxis
Zorgnet Vlaanderen: www.zorgnetvlaanderen.be (opleidingen)
UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak: puc.kuleuven-kulak.be (opleidingen)
Ethos, cel ethiek en zorg van KHLim Quadri: www.khlimquadri.be

terug naar inhoud
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Euthanasie: hoe zit dat eigenlijk en wat ‘moet’ ik daarvan denken?
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Een vormingsavond voor bestuurders, directies, leidinggevenden, pastores en andere medewerkers in zorgvoorzieningen
Marc Desmet, auteur van de Caritas-brochure over dit thema, wil ons via zijn lezing informeren,
doen nadenken en enkele referentiepunten aanreiken.
In eerste instantie zal hij de ontwikkelingen schetsen van de euthanasieproblematiek sinds de wet
van 2002: de toename van het aantal toepassingen van euthanasie en de groeiende tendens richting
niet-terminale zieken, niet-kankerpatiënten en psychisch ondraaglijk lijden. De recente wetsuitbreiding naar minderjarigen is vooral van symbolisch belang. Maar andere uitbreidingen zijn mogelijks
in het verschiet.
Wat hiervan denken? Voor velen is euthanasie een evidente mogelijkheid geworden. Men kan bijna
geen gesprek over het levenseinde meer voeren zonder dat euthanasie ter sprake komt. We dienen
dit te erkennen, maar dit zet ons ook aan om de diepere uitdagingen bloot te leggen. Euthanasie
blijft hoe dan ook niet evident. We zullen het hebben over de nood aan aangepaste zorg; de nood
aan verbondenheid om zelfbeschikking mogelijk en menselijk te maken; het karakter van geassisteerde zelfdoding dat euthanasie krijgt.
Welke referentiepunten biedt het christendom, als godsdienst die het heeft over vrijheid in verbondenheid? Christenen leven in het spanningsveld tussen enerzijds gewetensvrijheid en anderzijds het
belang van de omgevende zorgcultuur en de bescherming van de zwaksten. Doden blijft ongeoorloofd, maar er zijn uitzonderingen en ook daarbinnen is veel ethische reflectie nodig. Dit geldt voor
de hele begeleiding rond euthanasievragen, ook voor de pastorale begeleiding waarin o.a. een rituele inbreng gebeurt – terwijl we vaststellen dat euthanasie soms zelf een ritueel lijkt te zijn geworden
in onze post-christelijke maatschappij.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Spiritualiteit en pastorale zorg in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum
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Een vormingsnamiddag voor bestuurders en directies van voorzieningen in de ouderenzorg
op donderdag 28 mei 2015, 14u-17u in de Oude Abdij van Drongen
Binnen een veranderde maatschappelijke en culturele omgeving veranderen mensen en veranderen
ook organisaties die voor of met mensen werken. In deze context, die heel erg verschilt ten opzichte
van enkele decennia terug, wordt een andere betekenis gehecht aan spiritualiteit en daarmee ook aan
pastorale zorg in een christelijk geïnspireerde zorgvoorziening.
Tegelijk blijven een aantal constanten aanwezig. Bewoners én medewerkers in een woonzorgcentrum worden geconfronteerd met het ouder worden en met alle existentiële vragen en moeilijkheden
die het ouder worden en het (eindigend) leven met zich meebrengt. Bij bewoners blijft de vraag
naar ondersteuning en begeleiding, niet alleen op lichamelijk, psychisch en sociaal maar ook op spiritueel vlak. In het belang van de bewoner en vanuit een integrale visie wordt aan deze verschillende aspecten liefst op geïntegreerde wijze vorm gegeven in de zorgvoorziening. Een keuze voor continuïteit met de oorspronkelijke inspiratie houdt in dat christelijk geïnspireerde zorgvoorzieningen
aandacht trachten te besteden aan deze inspiratie in alle geledingen van de organisatie. Het houdt in
dat de aandacht voor spiritualiteit in brede zin geconcretiseerd wordt in een voldoende sterk uitgebouwde pastorale zorg en een pastoraal aanbod voor bewoners en medewerkers, maar dat tegelijk
ook ruimte is voor de beleving en ondersteuning van mensen met minder uitgesproken of andere religieuze of filosofische overtuigingen.
Pastorale zorg onderging de voorbije decennia een opvallende verschuiving in de richting van meer
professionalisering, in die zin dat we spreken van een verbreding, verdieping en pragmatisering van
het beroep van de pastor. De houding van medewerkers én van het beleid in zorgvoorzieningen ten
opzichte van spiritualiteit in het algemeen en religie in het bijzonder is sterk veranderd. De plaats en
functie van residentiële zorgvoorzieningen binnen de brede omgeving en naar de groep ouderen in
de woonomgeving toe is volop in evolutie. In functie van de continuïteit van de zorg voor ouderen
en het wijzigende kerkelijke landschap verdient daarbij de relatie tussen (pastorale zorg in) de voorziening en de parochie waar mensen ‘thuis’ (geweest) zijn de nodige aandacht. Hoe kijken de verschillende betrokkenen naar dit alles?
In 2014 ontwikkelde de Pastorale Commissie Ouderenzorg van Caritas Vlaanderen in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen de adviestekst ‘Spiritualiteit en pastorale zorg in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum’. Tijdens deze namiddag willen we verschillende aspecten van de adviestekst onder de loep nemen vanuit de concrete praktijk. We laten daarbij mensen aan het woord
die elk vanuit hun perspectief verwoorden wat spiritualiteit en pastorale zorg vanaf 2015 kan betekenen in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum.
Programma:
13u30/45 Onthaal
14u
Welkom door Patrick Vyncke
14u05
Inleiding: Spiritualiteit in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum (Daniël De Backer)
14u15
Getuigenissen:
 Pastorale zorg: Lucia Goubert, WZC Mariahuis, Gavere
 Directie: Joris Rombaut, WZC Sint-Elisabeth, Eeklo
 Parochie: Wilfried Van Wilder, pastoor-deken Eeklo
 Vorming en begeleiding: Jan Michels, stafmedewerker CCV-Caritas O-Vl.
 Diocesaan beleid: Luk De Geest, vicaris bisdom Gent
15u15
Pauze
15u30
Gespreksgroepen rond enkele stellingen vanuit de getuigenissen
16u
Panelgesprek

16u40
17u

Slotwoord door Daniël De Backer, directeur Caritas Oost-Vlaanderen
en dhr. Filip Mallems, alg. directeur WZC Sint-Eligius, Zeveneken
Wel thuis!
Verdere info volgt nog
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Infoavond parochieassistenten en pastorale werk(st)ers in de gezondheidszorg

Als de Kerk trouw is aan haar roeping, stelt zij een teken van Gods liefde voor de wereld. Dat vergt
de inzet van vele christenen: in parochies en dekenaten, in het gezin en op het werk, in de opvoeding van jongeren, in de zorg voor zieken, bejaarden, voor mensen met een beperking of met psychische problemen en op zoveel terreinen van het menselijk samenleven.
Sommige mannen en vrouwen maken van dit christelijke dienstwerk hun beroep. Ze zijn actief in de
zorgsector of in dekenaten en parochies. Deze pastorale werkers hebben een theologische en pastorale opleiding achter de rug. We hebben hen broodnodig voor de ondersteuning van de vele vrijwilligers die de Kerk meedragen. Deze mensen hebben naast de priesters en diakens hun eigen taken
binnen de opbouw van de Kerk en in de solidariteit met onze wereld.
Wat deze taak inhoudt, is voor velen niet zo duidelijk, ook niet voor mensen die er zich door aangesproken voelen. Daarom organiseren wij een infoavond op 29 april. Wij bieden aan de geïnteresseerden een schets van de betekenis en het opzet van pastoraal werk. We staan stil bij de noodzakelijke theologische en pastorale vorming. Daarna brengen een pastoraal werkster en een parochieassistente een getuigenis over hun inzet in een zorgvoorziening en in een dekenaat. Tot slot volgt de
informatie over het precieze verloop van de opleiding, de sollicitatie en de aanvaarding, de verloning en het juridisch statuut. Deze infoavond is vereist voor ieder die zich kandidaat stelt om in september 2015 met de opleiding te starten.
Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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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.
terug naar inhoud

Zalig Paasfeest

Met de steun van:

