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Zalig Paasfeest
De Goede Week is ingezet met een stralende lentedag. Misschien was het een
kleine tweeduizend jaar geleden ook op
zo’n zonnige dag dat Jezus onder luid gejuich Jeruzalem binnentrok. Maar -zeker
figuurlijk- kwamen de sombere wolken
snel op. Vijf dagen later werd het zelf op de
middag pikdonker, schrijven de evangelisten.
Het verhaal van het lijden en de dood van
Jezus van Nazareth confronteert ons elk
jaar opnieuw met de realiteit van zoveel
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lijden dat onze paden doorkruist en slachtoffers maakt. Er zijn niet alleen de terreuraanslagen die
voortdurend de aandacht opeisen in de media. Of de hongersnood die 20 miljoen levens bedreigt in
Afrika. En de bombardementen en gifaanvallen die Syrië blijven teisteren. Ook bij ons is er het dagelijkse leed van verkeersslachtoffers en zelfmoorden, van ziekte of dood in eigen omgeving.Het
stratenplan van ons leven kent heel veel kruis-punten.
Nog altijd zien we dat heel wat mensen niet thuis geven als het kruis in hun buurt opdoemt. Maar
altijd zijn er toch een paar Simons van Cyrene en Veronica’s, die net als de vrouwen bij het kruis
blijven. Ze doen wat ze kunnen, tekenen present, geven niet op. Zo is het in Afrika, in Syrië, bij ons.
Overal ter wereld blijven mensen opkomen tegen kwaad, vernietiging, terreur en onrecht. Talrijk zijn
de stille bloemenhuldes op plaatsen waar onschuldig bloed gevloeid is. Goede Vrijdag blijft zo herkenbaar in het straatbeeld.
Precies daarom zullen overal ter wereld op Pasen weer de klokken worden geluid. Als protest tegen
al die moorddadigheid en zinloos geweld; als aanklacht tegen de onverschilligheid waarmee we de
beelden van ronddobberende vluchtelingen of hongerende kinderen bekijken; als oproep tot meer
menselijkheid; als diepe weerklank van wat er aan zorg en liefde in ons hart leeft; als jubelende
vreugde omdat we mogen geloven dat dood en kwaad, geweld en ellende niet het laatste woord hebben.
Het alleluia mag vol overtuiging klinken want we zien toch overal daden en tekens van liefde en
goedheid, van zorg en respect, van toewijding en inzet; niet in het minst in de zorgsectoren, maar ook
in buurten en wijken, in gezinnen en families, in kerk en samenleving.
Ja, de Heer leeft en zijn heilige Geest werkt! Alleluia!
Zalig Paasfeest!
Luk De Geest
terug naar inhoud

Het nieuwe pastorale landschap
Sinds augustus vorig jaar is het pastorale landschap in ons bisdom grondig aan het veranderen. Er
werden tien nieuwe dekenaten opgericht en tien dekens aangesteld. Die hebben de opdracht om samen met een stuurgroep de nieuwe parochies gestalte te laten worden. Bedoeling is dat er 43
nieuwe levenskrachtige geloofsgemeenschappen worden uitgebouwd, die in de plaats komen van de
427 (kleine) parochies. Dat alles zou tegen september 2018 vorm moeten krijgen.
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De parochies zijn daartoe aan de slag gegaan vanuit een ‘oriëntatietekst’ die de hoofdlijnen aangeeft. Uit de inleiding:
“Deze tekst formuleert een aantal concrete suggesties om de pastoraal in de nieuwe parochie open
en krachtig te maken. Welke stappen kunnen we doen om de gewone pastoraal een missionair en
initiërend elan te geven? Welke pastorale aanpak plaatst de hervorming van de structuren in dienst
van de evangelisatie? Natuurlijk bepalen ook administratieve, logistieke, financiële en organisatorische keuzes mee de vitaliteit van de pastoraal, maar hier beperken we ons tot de verkondiging, de
liturgie en de diaconie. Er valt veel voor te zeggen om ook de pijler ‘gemeenschapsopbouw’ daaraan te verbinden. We hebben ervoor gekozen hem in de drie andere kernopdrachten te verweven.”
“We zijn er ons van bewust dat de vernieuwing van de pastoraal een proces is. Verandering gaat
stap voor stap. De kunst bestaat erin aan te sluiten bij het goede dat al begonnen is en waar nodig
het nieuwe aan te durven.”
Er worden aanzetten gegeven om te werken rond de liturgie. Dat is wat vele mensen verontrust: hoe
zal het moeten gaan met onze zondagsviering? Zullen er nog doopsels en uitvaarten en huwelijken
in onze kerk plaats vinden?
De oriëntatietekst geeft de belangrijke elementen aan die in de zoektocht naar een antwoord houvast
kunnen bieden. Maar die zoektocht moet in de nieuwe dekenaten en parochies gebeuren. En dan
vertaald worden in een ‘kerkenplan’.
Ook rond verkondiging (en catechese) en rond de ‘diaconie’ (dienstbaarheid) zet de tekst bakens
uit.
We willen u opmerkzaam maken op een belangrijk aspect van dit laatste: de uitdrukkelijke aandacht
voor de opdracht van de parochies in samenspel met de pastoraal in de zorgsectoren. We lezen als
derde stukje in de tekst over de diaconie:
Samenspel van territoriale en categoriale pastoraal
In de nieuwe parochie wordt waar mogelijk gezocht naar samenspel en wisselwerking tussen territoriale (‘de parochie’) en categoriale (‘organisaties en voorzieningen’) pastoraal.
- Het is een goede zaak dat de kerkelijke aanwezigheid op een bepaalde plek in ‘eenheid’ gestalte
krijgt.
- Bovendien doet zich in de zorgsector een groeiende ‘vermaatschappelijking van de zorg’ voor:
mensen verblijven almaar korter in residentiële voorzieningen en er is een groeiend aanbod van
thuiszorg op maat. Het is goed dat de pastorale aandacht vanuit de kerkgemeenschap een zekere
continuïteit kent, of de zieke/oude mens nu in opname, dan wel thuis is.
Die samenwerking tussen territoriale en categoriale pastoraal wordt ook ‘ketenzorg’ genoemd. Info
bij jan.michels@ccv.be
In dit kader nemen we vanuit het vicariaat Caritas contact met de dekens om van bij de start na te
gaan waar daar de mogelijkheden kunnen liggen voor een vruchtbare samenwerking.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Koesterbeelden en de pastorale snoezelkoffer
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Op 17 januari organiseerde CCV-Caritas Oost-Vlaanderen een vormingsnamiddag voor pastores en pastorale medewerkers in zorg- en welzijnsvoorzieningen, om het palet aan instrumenten en vaardigheden te vergroten waarmee zij bewoners met dementie ondersteunen in hun
spirituele beleving.
De spirituele ondersteuning van personen met dementie vraagt een specifieke aanpak, net omwille
van de eigenheid van dementie. Dementie zet het leven van wie ermee geconfronteerd wordt op zijn
kop. Ook personen met dementie vragen om spirituele zorg en hebben nood aan het uitdrukken van
hun innerlijke beleving. Ook bewoners met dementie rouwen en ook zij verdienen aangepaste ondersteuning. Speciaal voor hen werden de voorbije jaren verschillende methodieken ontwikkeld. Eén
daarvan is ‘Koesterbeelden’, een fotoboek dat ontworpen werd door Kristien Henderickx, sinds 14
jaar pastor in zorgnetwerk Trento (Zele en Moerzeke). In deze woonzorgcentra werkt ze al jaren
binnen een multidisciplinair team, o.a. ook met de methodiek van de ‘pastorale snoezelkoffer’. Zij
begeleidde ook deze vormingsnamiddag.
Koesterbeelden is een fotoboek dat ruimte
schept voor emoties en dat rouw bespreekbaar maakt voor personen met dementie. Reminiscentie door middel van zintuiglijke
prikkels (foto’s, kleuren,…) helpt om beelden, namen en herinneringen op te roepen en
deze tot uitdrukking te brengen. Op deze manier wordt plaats gegeven aan de beleving en
de emoties op het moment zelf, veeleer dan
aan het achterhalen van reële feiten en gebeurtenissen.
Bij het ontwikkelen van deze impuls werd rekening gehouden met de eigenheid van
rouwbeleving bij personen met dementie,
met de eigenheid van ieders rouwstijl, met
hedendaagse visies op rouw én met het specifieke karakter van rouwzorg door pastores
en andere spirituele zorgverleners. Het fotoboek is een verzameling van verschillende,
min of meer ‘toevallige’ foto’s en kan op die
manier doorbladerd worden. De foto’s roepen een grote verscheidenheid aan emoties op en bieden
ondersteuning bij zowel een verliesgerichte als een herstelgerichte omgang met rouw.
Opvallend zijn de ervaringen die ondertussen met Koesterbeelden werden opgedaan. Het zien van
een foto met een mondharmonica zette een bewoonster ertoe aan een liedje te zingen, dat haar vader
vaak voor haar gezongen had en dat alleen zij nog kende. Nadat de pastor dit lied had opgezocht en
het zelf had leren zingen, kon ze het terug laten horen op momenten dat de dame minder rustig was.
Het terug horen van dit lied gaf haar de rust die ze nodig had.
De foto met de twee robuuste kruisen op het kerkhof van Vladslo deed iemand uitspreken: “Ik krijg
kippenvel… ik zie mij en mijn man daar staan… maar hij is al overleden… ik mis hem elke dag.”
De pastorale snoezelkoffer is een andere inspirerende impuls voor wie op zoek is naar methodieken
voor de spirituele begeleiding van bewoners met dementie. Snoezelen is een specifieke wijze van
omgaan met personen met dementie die al lange tijd is ingeburgerd bij ergotherapeuten. Twee doelstellingen worden gekoppeld aan dit gericht aanbieden van zintuiglijke prikkels: het brengen van
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ontspanning én het prikkelen van de persoon om contact te zoeken met de wereld rond zich. Met de
pastorale snoezelkoffer wordt deze werkwijze vertaald naar het spirituele domein. Een hele verscheidenheid aan materiaal kan dienstig zijn voor een pastorale snoezelkoffer. Tips werden gegeven voor
de manier waarop medewerkers ermee aan de slag kunnen gaan, ook om dit op een multidisciplinaire
manier aan te pakken.
Voor meer info: http://koesterbeelden.be
terug naar inhoud

25ste Wereldziekendag
Paus Franciscus schreef een boodschap naar aanleiding van de 25ste Wereldziekendag die op 11 februari in Lourdes gevierd werd rond het thema: Verrukking voor al wat God doet: “Die machtig is,
deed aan mij zijn wonderwerken” (Lc. 1, 49). We laten u kennis maken met een deel ervan.
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Dierbare broeders en zusters,
In 1992 ingesteld door mijn voorganger, de heilige Johannes Paulus II en voor het eerst gevierd precies in Lourdes op 11 februari 1993, is deze dag een gelegenheid om bijzonder aandacht te schenken
aan de situatie van de zieken en meer in het algemeen voor de lijdende mens; hij is tegelijk een
uitnodiging aan wie zich voor hen inzetten, vooreerst hun naastbestaanden, maar ook het verzorgingspersoneel en de vrijwilligers, om de Heer te danken voor de roeping die zij van Hem ontvingen om
hun zieke broeders te begeleiden. Bovendien vernieuwt deze gelegenheid de geesteskracht van de
Kerk om dit fundamenteel aspect van haar zending steeds beter te ontplooien ten dienste van de zieken, de lijdende of uitgesloten mens en de marginalen.
In de geest ben ik nu reeds in de grot van Massabielle, bij het beeld van de Onbevlekte Maagd Maria, aan wie de Almachtige grote dingen gedaan
heeft voor de verlossing van de mensheid, en u allen, broeders en zusters die lijden en uw familie,
wil ik laten weten dat ik u nabij ben en iedereen
waardeer die zich in zijn eigen rol en in alle sanitaire structuren over heel de wereld, met competentie, verantwoordelijkheid en toewijding inzet
voor uw verlichting, behandeling en dagelijks welzijn. Ik wil u allen aanmoedigen, de zieken, de
mensen die lijden, de artsen, het verpleegkundig
personeel, de naastbestaanden, de vrijwilligers, om
naar Maria te kijken, Heil van de zieken, waarborg
van Gods tederheid voor iedere mens, en voorbeeld van overgave aan Zijn wil; moge u in het geloof, gevoed door het Woord en de Sacramenten, de kracht vinden om God en de broeders te beminnen, ook bij ziekte.
Zoals de heilige Bernadette, staan ook wij onder de blik van Maria. Het nederige jonge meisje van
Lourdes vertelt dat de Maagd, die zij “de Mooie Dame” noemt, haar aankeek zoals men een persoon
aankijkt. Deze eenvoudige woorden beschrijven de volheid van een relatie. Bernadette, arm, ongeletterd en ziek, voelt zich door Maria aangekeken als een persoon. De Mooie Dame spreekt met veel
eerbied tot haar, niet hooghartig. Dat herinnert ons eraan dat elke zieke een mens is en dat altijd blijft,
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en als zodanig moet bejegend worden. Zieken en - soms zwaar - gehandicapten, hebben hun onvervreemdbare waardigheid en zending in het leven en worden nooit zomaar een object, ook al lijken zij
soms louter passief, doch in werkelijkheid is dat nooit zo.
Nadat zij naar de grot gegaan is, heeft Bernadette dankzij het gebed, haar kwetsbaarheid omgezet in
steun voor anderen; dank zij de liefde kon zij haar naaste verrijken, vooral door haar leven te offeren
voor het heil van de mensheid. Het feit dat de Mooie Dame haar vraagt voor de zondaars te bidden,
herinnert ons eraan dat zieken, mensen die lijden, in zich niet alleen het verlangen dragen om te
genezen maar ook om hun leven christelijk te leiden, en het tenslotte als authentieke missionaire
volgelingen van Christus te geven. Maria geeft aan Bernadette de roeping om dienstbaar te zijn aan
de zieken en roept haar om een zuster van naastenliefde te zijn, een zending die zij in zo hoge mate
tot uiting brengt, dat zij een voorbeeld wordt waaraan iedereen die in de gezondheidszorg werkt, zich
kan spiegelen.
Vragen wij dus aan de Onbevlekte Ontvangenis de genade om zo met zieken te kunnen omgaan, zeker
als met iemand die hulp nodig heeft, soms ook voor de meest elementaire zaken, maar ook als met
iemand die een persoonlijke gave in zich draagt om met anderen te delen.
terug naar inhoud
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Vormingsaanbod
Vormingsnamiddag: Te lang te veel en te droog
Burn-out en zelfzorg bij pastores.

Zoals alle zorgverleners in de gezondheids- en welzijnszorg lopen ook pastores of anderen die zich
inzetten in het pastoraat een zeker risico voor burn-out. Pastores en anderen die werkzaam zijn in
hulpverlenende beroepen zijn per definitie kwetsbaar omdat ze werkzaam zijn in een context en vanuit een beroepsprofiel dat om betrokkenheid en ‘zorgen voor’ vraagt. De drie relaties van de pastor –
met zichzelf, met de zorgcontext en met de kerkgemeenschap – bevatten mogelijke stressoren die
aanleiding kunnen geven tot burn-out.
Burn-out is het resultaat van een te hoge stress die te lang heeft aangehouden zonder voldoende tegengewicht. Recent wetenschappelijk onderzoek probeert het fenomeen beter in kaart te brengen en
criteria voor een diagnose aan te reiken. Maar de belangrijkste vragen zijn: hoe voorkom je burn-out,
hoe ga je om met burn-out en hoe zet je je leven nadien verder?
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Tijdens deze vormingsnamiddag kijken we naar de aanloop tot burn-out, de complexiteit van de toestand en het belang van preventie door een goede zelfzorg. Voor pastores is bovendien de vraag relevant: in hoever draagt de persoonlijke spiritualiteit en het geloof van de pastor bij tot het risico op
burn-out óf tot de draagkracht die daartegen beschermt?
De vorming wordt begeleid door Anne Vandenhoeck, docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven en voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Spiritualiteitsdag voor bestuurders en directies:
Als problemen onoplosbaar zijn.
Over crisis, spiritualiteit en management

We spreken van een diepe culturele en maatschappelijke crisis wanneer in de onderstroom van de
samenleving het bewustzijn leeft dat de problemen onoplosbaar zijn geworden. Of we dit niveau van
crisisbewustzijn vandaag bereikt hebben valt moeilijk te zeggen. Onze spektakelmaatschappij heeft
immers de neiging om verhalen en situaties op te kloppen en te dramatiseren. Anderzijds valt moeilijk
te ontkennen dat we vandaag een accumulatie van zeer uiteenlopende crisisfenomenen meemaken
waarvoor we geen bevredigende, overkoepelende oplossing vinden.
Wat is de eigen aard van het crisisbewustzijn in onze tijd en hoe manifesteert zich dat in de wereld
van zorg, leiding en management? Bestaan er wel ‘onoplosbare problemen’ en wat zijn hun oorzaken?
Kan spiritualiteit ons een ‘heuristiek’ aanreiken die helpt om uitwegen te vinden? Welk leiderschap
heeft een zorgvoorziening nodig om ‘onoplosbare problemen’ te overstijgen?
Deze spiritualiteitsdag wordt begeleid door prof. Luk Bouckaert, emeritus hoogleraar ethiek aan de
KU Leuven.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud
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Spiritualiteitsdag voor pastorale vrijgestelden:
Meister Eckhart: Mysticus van het niet-wetende weten

Meister Eckhart is ongetwijfeld één van de meest originele mystici, die zowel in het Oosten als het
Westen altijd opnieuw gelezen wordt. Zijn intuïtie en de manier waarop hij deze verwoordde getuigt
van een sprankelende originaliteit en was daarom voor zijn tijd gedurfd en vernieuwend. Vandaar dat
hij voor onze zoekende tijd waarin veel woorden en voorstellingen achterhaald zijn een bijzondere
boodschap heeft.
In een tweetal conferenties tracht Marcel Braekers de intuïtie van Meister Eckhart te schetsen en wil
hij beschrijven wat het lezen van deze teksten met hemzelf heeft gedaan. Het doet wellicht ook iets
met ons. Hoe ervaren wij Gods aanwezigheid. Hoe brengen wij God ter sprake?
Deze spiritualiteitsdag wordt begeleid door Marcel Braekers o.p. - provinciale overste van de
Vlaamse dominicanen,
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Spiritualiteitsdag voor pastorale vrijgestelden:
Een rendez-vous met God

Wat is bidden eigenlijk? Bidden is ontmoeting, is zich richten tot Iemand. Gebed doet iets met onze
tijdsbeleving en onze werkelijkheidsbeleving. Gebed maken we niet zelf; we ontvangen het veeleer.
Christelijk bidden is wezenlijk een Bijbels bidden. Ook voor pastorale zorgverleners is gebed, zich
plaatsen in Gods aanwezigheid, een voedingsbron voor het pastorale werk in de zorgvoorziening.

Na elke inleidende conferentie krijgen we enkele richtvragen mee voor persoonlijke reflectie en is
er gelegenheid om deel te nemen aan een uitwisseling waarin we met broeder Manu in gesprek
gaan.
Deze spiritualiteitsdag wordt begeleid door broeder Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij
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Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

29ste SIPCC seminarie
rond interculturele pastorale zorg en begeleiding
‘Human dignity – Menschenwürde’
Van 2 tot 7 september 2017 organiseert SIPCC zijn 29ste internationaal seminarie rond pastorale zorg
en begeleiding, dit jaar rond het thema ‘Menselijke waardigheid – Uitdagingen voor zorg en begeleiding in interreligieuze en interculturele context’. Het Lutherjaar 2017 vormt de aanleiding om dit
seminarie te laten doorgaan in Wittenberg, Duitsland. Voertalen zijn Engels en Duits. Het programma
is te vinden in bijlage.
De ‘Society for intercultural pastoral care and counseling’ is een pionier op vlak van interculturaliteit binnen de pastorale zorg en counseling. SIPCC werd in 1995 opgericht door een groep protestantse pastores uit de omgeving van Düsseldorf, die getraind waren binnen de CPE/KPV (Klinisch
Pastorale Vorming), een ervaringsgerichte methodiek van pastorale vorming die haar oorsprong kent
in de jaren 1960-‘70.
SIPCC is een wereldwijde vereniging geworden met 220 leden uit 32 landen. Leden zijn pastores,
geestelijk verzorgers, spiritual care giver, Seelsorger, Pfarrer, imams, rabbi’s… die actief zijn binnen zorg, parochie of gemeenschapswerk, sociaal werk, gevangenis, leger, politie,… of zijn pastorale
supervisoren en praktische theologen uit de verschillende continenten. SIPCC is gericht op het organiseren van ontmoetingen tussen professionele spirituele zorgverleners uit diverse culturele en levensbeschouwelijke tradities. Vooral de 'godsdiensten van het boek' zijn er vertegenwoordigd.
SIPCC is een ‘learning community’, waar men het (de) vreemde niet uit de weg gaat, maar de confrontatie als kans ziet om van elkaar te leren.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
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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terug naar inhoud

Zalig Pasen
Met de steun van:

