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Van macht ontdaan
In elke tijd moeten christenen opnieuw ‘uitvinden’ hoe zij van betekenis kunnen zijn voor de samenleving en de wereld rondom. Hoe kunnen we in onze actuele cultuur de christelijke dienstbaarheid
het best gestalte geven?
Onlangs las ik een boek dat daar op een verfrissende manier tegenaan
kijkt: Van macht ontdaan van de Nederlandse theoloog René Grotenhuis. De ondertitel luidt: De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag Berne Media in 2016). Grotenhuis was jarenlang de
directeur van de Nederlandse katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Na een meer ‘manageriële’ loopbaan, is hij momenteel opnieuw
academisch actief als theoloog.
Van macht ontdaan is een boeiend boek omdat het enerzijds onze wereld
‘zoals hij is’ aanvaardt en anderzijds op een prikkelende manier beschrijft hoe christenen een heel eigen, specifieke bijdrage aan onze cultuur kunnen leveren. Dat laatste kan volgens hem alleen op een radicaal
andere manier dan voorheen. We moeten er ons namelijk van harte bij
neerleggen dat de katholieke Kerk niet langer een ‘instituut’ is in onze
samenleving, dat wil zeggen: een structurele leverancier van diensten
voor iedereen. En we moeten herontdekken wat het betekent gemeenschap te zijn. Vanuit haar eigenheid als geloofsgemeenschap kan de Kerk een soort tegenwicht bieden
of minstens een tegensignaal geven tegen eenzijdige tendensen in de actuele cultuur.
Over welke tendensen gaat het? Grotenhuis, die terecht ook de grote verdiensten van onze cultuur
waardeert, signaleert er vijf. Ten eerste is er de neiging om elk falen (zowel lijden als kwaad) als
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een tekortschieten te beschouwen. Voor christenen zijn lijden en kwaad evenwel fundamentele realiteiten, die je in bepaalde gevallen te ‘doorleven’ hebt. Een tweede tendens van onze cultuur is de
zucht om alles te herleiden tot zijn economische dimensie. In de katholieke ethische traditie staat de
economie evenwel altijd ten dienste van de (mede)mens. Een derde trek van de hedendaagse samenleving is de groeiende sociale en economische ongelijkheid. Christenen kunnen zich daar vanuit de
basisovertuiging dat voor God allen gelijk zijn, nooit bij neerleggen. Een vierde weeffout van onze
cultuur bestaat erin dat de balans tussen individu en gemeenschap al te zwaar naar het individu overhelt. Grotenhuis argumenteert dat de eucharistische spiritualiteit van katholieken hen wezenlijk tot
gemeenschapsmensen maakt. Een laatste ‘gifstof’ bestaat erin dat Europa steeds banger wordt en
almaar meer op zelfbehoud gericht lijkt. Met hun wezenlijk wereldwijde verbondenheid kunnen katholieken hier heilzaam ‘tegengif’ bieden.
Grotenhuis’ analyse is interessant omdat je ze kunt toepassen in alle concrete omstandigheden waarin
christenen diaconaal actief zijn. Neem de institutionele zorg- en gezondheidssector. Gelovigen kunnen er de neiging om alles te beheersen milderen door hun capaciteit om geduldig aanwezig te zijn te
midden van pijn en lijden. Ze laten niet alle beslissingen (de duur van een gesprek, aantal ligdagen,
soort interventie…) van de economische kost afhangen. Ze streven ernaar elke mens als een volwaardige medemens te behandelen en brengen de evangelische voorkeursoptie voor de arme in de praktijk
– ook bijvoorbeeld in het personeelsbeleid. Bij levenseindebeslissingen hebben ze ook oog voor naasten en familie. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar ze zijn veelbetekenend en kunnen een groot
verschil maken.
Neen, het is niet omdat de Kerk als institutionele instantie ‘kraakt’, dat haar betekenis is uitgespeeld.
Het is niet omdat we als christelijke gemeenschap ‘van macht zijn ontdaan’, dat onze kracht tot leven
en leven-geven is aangetast.
Zalig Pasen!
Peter Vande Vyvere
terug naar inhoud

Diaconie in het dekenaat Wetteren
Sinds de start van de toch wel ingrijpende structurele hervorming met het herleiden van het aantal
dekenaten en parochies is heel wat werk en energie verzet. Dit geldt voor het ganse bisdom, zeker
ook voor het nieuwe dekenaat Wetteren.
Van bij het begin van dit proces, werd duidelijk gesteld dat de hervorming tot doel had om de Kerkgemeenschappen een nieuw elan te geven. Het was dus niet zomaar de bedoeling om, gezien de voortschrijdende secularisatie en het verminderende aantal priesters, een schaalvergroting door te voeren.
Neen, de nieuwe organisatorische indeling had vernieuwende, levendige, dynamische gemeenschappen voor ogen, waar niet alleen op het vlak van de liturgie en verkondiging stappen konden worden
gezet, maar waar ook en zeker de diaconie een centrale plaats – in het hart van de gemeenschappen
zou krijgen.
Binnen het dekenaat Wetteren was die bekommernis en zorg heel expliciet. Daarbij had het dekenaat
het grote geluk beroep te kunnen doen op Toon Arens, die specifiek voor de diaconie als parochieassistent in de dekenale ploeg werd opgenomen.
In overleg en samenspraak met de dekenale ploeg is Toon ‘de boer opgegaan’, heeft hij veel veldwerk
verricht om zicht te krijgen wat er binnen het nieuwe dekenaat op het vlak van de diaconie (niet)
bestond. Zijn veldwerk had tot doel om, na ruime verkenning van het diaconaal veld, tot verder overleg en tot weloverwogen beleidskeuzes over te gaan. Met andere woorden… Toon heeft nagegaan
welke diaconale activiteiten er bestaan, hoe die werken, wie er bereikt wordt en, in voorkomend geval,
waar er noden en behoeften zijn die op dit ogenblik niet worden ingevuld.
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Dit veel omvattende werk resulteerde in een uitgebreide nota, niet alleen met inventarisatie maar
evenzeer met uitdagingen, vragen en opmerkingen. Deze nota werd uitgebreid besproken in de dekenale ploeg, maar ook daarnaast met alle (echtgenotes van)
diakens, op diverse terreinen werkzaam in het dekenaat
Wetteren. De verschillende werkvelden kwamen aan bod:
zorg voor zieken en ouderen, zorg voor psychisch kwetsbare
mensen en mensen met een beperking, zorg voor mensen in
armoede en vluchtelingen, rouwzorg.
Ook de vragen en bedenkingen van Toon Arens kamen aan
bod: wat denken van een parochiale – of dekenale contactpersoon die continuïteit van zorg voor zieken kan bewerkstelligen als signaalpersoon voor parochiale ziekenbezoekers en zorgvoorzieningen ? Hoe de band en overleg versterken tussen bestaande initiatieven, zeker op het vlak van
armoedebestrijding dat een multidimensionale aanpak
vraagt. Hoe de zorg voor rouwenden meer in de parochiegemeenschap inbouwen ? Zou een initiatief als bv. een jaarlijkse spiritualiteitsavond per parochie de
aandacht voor de diaconie niet kunnen versterken ?
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De uitgediepte verkenning en de daaruit fundamentele besprekingsronde was inhoudelijk sterk en
nodig om tot een structurele aanpak te kunnen komen. Twee initiatieven werden ondertussen reeds
genomen:
-

-

De dekenale ploeg nam initiatief om parochiale ‘denkgroepjes met een tijdelijke opdracht’ (5 –
6 vergaderingen) aan het werk te zetten, nl. het formuleren van een aantal haalbare voorstellen
op het vlak van pastorale zorg voor zieke en kwetsbare mensen. Omwille van het eigene van de
problematiek en de complexiteit (zoals bv. wetgeving) werd de zorg voor vluchtelingen en mensen zonder papieren niet opgenomen in deze opdracht, maar verschoven naar een groter en beter
geplaatst echelon.
Begin 2019 werd daartoe een vormingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij alle parochiaal geïnteresseerden van het dekenaat werden uitgenodigd. Alle parochies waren degelijk vertegenwoordigd. In de getuigenis van Marina Botta, zelf deeltijds diaconaal tewerkgesteld in de parochie
Deinze als brugfiguur voor ‘voortdurende zorg’, werd duidelijk hoe, soms met kleine initiatieven
de zorg voor kwetsbare mensen in het midden van een kerkgemeenschap kan worden gebracht.
Marina toonde hoe, met enige creativiteit, samenwerking tussen ziek en gezond, tussen jong en
oud tot stand kan komen. Tijdens het parochiaal samenzitten na de getuigenis, groeide de wil en
het enthousiasme om in eigen midden aan de slag te gaan.

Op dit ogenblik zijn 2 van de 4 parochies van het dekenaat gestart met een dergelijke denkgroep, die
vanuit kennis van de plaatselijke bestaande of afwezige mogelijkheden nagaan welke concrete stappen kunnen gezet worden. Na de lange, maar noodzakelijke denkfase, zal dit hopelijk leiden parochies
waar de diaconie in het hart van de gemeenschap mag doordringen…
Toon Claeys
terug naar inhoud
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Pastores in de zorgsector: werken aan professionalisering
In twee vormingsmomenten georganiseerd door CCV Gent – Caritas Oost-Vlaanderen voor pastores
en pastoraal animatoren werd ingezet op verdere professionalisering van pastorale en spirituele zorg
in de zorgsector. Aan de ene kant betekent professionalisering dat het takenpakket van de pastor
expliciet onder de loep wordt genomen. In een vorming gegeven door Veerle Gouwy werd ook coaching als een pastorale taak belicht. Pastorale of spirituele zorg is niet het werk van een enkeling,
velen zijn betrokken, en een goede resultaatgerichte coaching kan vruchten afwerpen. Aan de andere
kant betekent professionalisering ook dat wetenschap en verwetenschappelijking niet langer op afstand gehouden worden. Tijdens een vormingsdag rond ‘evidence based’ spirituele zorg in de dagelijkse praktijk sprak Anne Vandenhoeck over resultaatgericht pastoraat en het focusmodel, en over
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen rond pastorale en spirituele zorg.
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De pastor als authentieke coach

Pastor zijn is wandelen naast mensen, met oog voor diepgang en zingeving, alert voor signalen die
aangeven hoe iemand iets beleeft en verwerkt. ‘Er zijn’ is je sterkte. Dit, stelde Veerle Gouwy, zijn
ook de competenties van het coachen. Coachen is een stijl van begeleiden waardoor anderen uit zichzelf in beweging komen. Het is toekomstgericht, gericht op waar men van droomt, waartoe men geroepen is, en het helpt kijken welke stappen gezet kunnen worden, welke hindernissen overwonnen
moeten worden. In de zorg is coachen een stijl van begeleiden waarbij iedere medewerker gezien
wordt als iemand die vanuit de eigen talenten een bijdrage te leveren heeft aan het geheel.
Ook pastorale en spirituele zorg wordt gedragen door velen. Pastores werken samen met de pastoraal
animator, met pastorale en andere medewerkers, en met vrijwilligers. Voor de pastor als coach staan
vooral de talenten en zelfwaarde van medewerkers en hun groei in de eigen job of bijdrage centraal.
Mensen dienen is dan coachen zodat zij hun door God gegeven potentieel optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten. Mensen coachen is hen tot hun waardigheid en bestemming brengen.
Dit vraagt dat de pastor een authentieke coach is en ook zichzelf als coach onder de loep wil nemen.
Zowel in pastorale zorg als in coaching staat de eigen persoon van de pastor centraal juist in het ten
volle aandacht geven aan de ander. Zich bewust zijn van de eigen gedachten en gevoelens zodat deze
kunnen opzij gezet worden is noodzakelijk om er helemaal voor de ander te kunnen zijn: het gaat niet
om het eigen gevoel of ongemak maar om het opbouwen van een veilig klimaat door voluit aanwezig
te zijn en in verbinding te zijn met wat zich afspeelt bij de ander. Coaching is redeneren in termen
van de groeimogelijkheden van de ander, is zich zo veel mogelijk onthouden van negatieve oordelen,
is ondersteuning geven. Terugkoppelen van eigen frustraties of een corrigerende houding vanuit een
zelf beter weten moeten vermeden worden.
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Coaching vraagt actief luisteren en deskundig vragen stellen om een diepere laag aan te boren, om
wat gesloten lijkt open te trekken. Het vraagt duidelijke communicatie waarin rekening gehouden
wordt met de persoonlijkheidsstijl van de ander. Het vraagt een durven benoemen van geziene reacties en spanningen, van wat er speelt, om vervolgens samen een toekomst te exploreren en vorm te
geven waarin één ieder tot zijn recht kan komen.
In de vorming werd met de deelnemers de mogelijkheid van resultaatgericht coachen aan de hand van
het Disc-model van William Marston geëxploreerd. Dit instrument gaat uit van vier persoonlijkheidsstijlen, elk gekenmerkt door een eigen set van sterktes, motiverende omstandigheden, valkuilen en
een eigen stijl van communiceren. De bedoeling van het instrument is niet om in hokjes te denken,
maar om in concrete coaching te kunnen oppikken waar iemands sterktes en zwaktes liggen en welke
aanpak iemand het meest kan motiveren en tot zijn recht kan laten komen. Bovendien kan het helpen
inzicht te krijgen in pijnpunten in de communicatie en de pastor helpen de vertaling te maken tussen
verschillende stijlen in het begrijpen en aanvoelen van een situatie zodat samenwerking vlotter kan
verlopen.
Deelnemers aan de vorming konden authentiek coachen ontdekken als een mooie taak. Als coach
mag je de medewerkers rondom jou zien in hun kleurrijke verscheidenheid. Je mag samen met mensen hun gaven ontdekken. Je mag hun gaven ontvangen en als kleurrijke draden mee verweven samen
met deze van jezelf tot een realiteit waarin mensen ten volle kunnen leven. Niet verwonderlijk eindigde Veerle Gouwy met de gedachte dat dankbaarheid een goede houding is van de pastor als coach:
dankbaar voor wat jou in je medewerkers geschonken wordt en voor wat je zelf kan schenken juist in
het goed coachen: het geven van ruimte om te zijn, om bij te dragen, om zichzelf te zijn.

Ondenkbaar of doenbaar? Evidence based spirituele zorg

Pastores hebben in hun zorg voor mensen het beste voor, dat staat als een paal boven water. Pastores
willen bijdragen aan de vermenselijking van de zorg, daar is geen aarzeling rond. Evenmin is er veel
twijfel rond het belang van collegiale samenwerking met andere hulpverleners met het oog op goede
zorg. ‘Resultaatgericht’ pastoraat en ‘evidence based’ spirituele zorg zijn termen die misschien toch
met iets meer aarzeling in de mond genomen worden. De titel van de vormingsdag met Anne Vandenhoeck ‘Ondenkbaar of doenbaar? Evidence based spirituele zorg in de dagelijkse praktijk’ begint
met een vraag die deze aarzeling duidelijk maakt. Professioneel de beste zorg geven betekent aan de
ene kant wetenschappelijk werk in de eigen praktijk ernstig nemen. Aan de andere kant betekent
professionalisering ook een op zoek gaan naar een taal die samenwerking mogelijk maakt en de eigen
bijdrage aan zorg bespreekbaar maakt. Ook hier moet men erkennen dat wetenschappelijke taal, zelfs
cijfertaal, een belangrijk medium is. Ondenkbaar of doenbaar?
Anne Vandenhoeck bracht vooral een verhaal van doenbaarheid. Het focusmodel voor resultaatgericht pastoraat werd onder de aandacht gebracht als een model dat de eigen praktijk kan verrijken en
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dat integratie en samenwerking mogelijk maakt. Daarnaast werd er ingegaan op recente ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek naar spirituele en pastorale zorg en werd de relevantie ervan besproken zowel voor de eigen praktijk als in het gesprek met andere hulpverleners, zorgmanagers en
directie. Telkens blijkt het ‘doenbaar’, een term die de aarzeling blijft aanduiden en die naar kwalificatie vraagt: meten is weten, ja maar het gaat om een specifiek weten; je kan tellen, maar niet zonder
vertellen, en zelfs in het vertellen blijft er iets onbenoembaar. De pastor registreert, maakt diagnoses,
plant, stelt doelen, maakt interventies en toont resultaten, maar zijn of haar belangrijkste instrument
blijft hij- of zijzelf, het ‘meten’ krijgt vooral vorm in een voortdurende aandacht voor de verbale en
non-verbale feedback van de patiënt en het resultaat van haar interventie is vaak een geschenk door
de ander of van elders gegeven.
Toch blijkt telkens na deze kwalificatie de waarde van wetenschappelijke inzichten en modellen. Het
focusmodel dat Anne Vandenhoeck brengt is een model gedistilleerd vanuit ervaringen van pastores.
Zoals de door haar gekozen naam het zegt is het een model dat scherp kan stellen, dat de aandacht
kan richten, dat ervoor zorgt dat gesprekken niet louter oppervlakkige kennismakingsgesprekken
blijven maar gesprekken kunnen worden waarin men vlugger de diepere lagen van het bestaan kan
aanraken. Het model verduidelijkt dat de pastor met specifieke antennes luistert, opmerkzaam voor
spirituele noden, krachtbronnen, hoop, perspectief en betekenisvolle relaties.
Het focusmodel is vooral bedoeld als instrument voor registratie. Registratie maakt weten mogelijk
voor wie niet rechtstreeks in de concrete pastorale zorg van elke dag betrokken is. Registratie helpt
in de communicatie met collega’s in het streven naar goede zorg. Registratie helpt ook om pastorale
zorg zichtbaar te maken op de tafels waaraan beslist wordt over personeel en werkingsmiddelen. Maar
ook rond registratie is aarzeling een gezonde pastorale houding. Elke registratie vraagt een zoeken
naar het juiste evenwicht tussen het vrijwaren van vrijplaats en vertrouwelijkheid enerzijds en het
delen van informatie met collega’s met het oog op goede zorg anderzijds. Ook voor de pastor is het
een vuistregel dat men ‘need to know’ deelt en ‘nice to know’ voor zich houdt. Registratie aan de
hand van het focusmodel is functioneel, in functie van goede zorg. Het geeft een checklist, een taal
om ‘droog’, zonder de gevoelige inhoud, toch de nodige informatie uit te wisselen. Elke registratie
gebeurt in het besef dat het een ‘doenbaar’ middel is, zeker geen doel op zich. Het is doenbaar, maar
met de kwalificatie – een kwalificatie die ook door verpleegkundigen, dokters, andere zorgverleners
vlug beaamd zal worden - dat aangevinkte vakjes en cijfers niets betekenen zonder het ruimere verhaal. Het toevoegen van ‘narratieve ruimte’ in registratie komt hieraan tegemoet. Maar ook hier blijft
de professionele pastor vasthouden aan het besef dat vaak het belangrijkste effect van een pastoraal
gesprek of een pastoraal handelen niet te registreren, zelfs niet te benoemen valt. Aarzeling en doenbaarheid. Anne Vandenhoeck stelde het zo: “een deel van het pastoraat blijft onbenoembaar, maar
een ander deel is benoembaar. Dit laatste heeft belangrijke waarde. Het spoort aan tot erkenning, tot
verwijzing, tot betere kwaliteit van de eigen zorg en van de gedeelde zorg.”
Op dezelfde wijze moet het nut van wetenschappelijk onderzoek rond resultaten van pastoraal werk
bekeken worden. Met de nodige aarzeling, omdat wetenschap zich juist met het benoembare, met het
telbare voedt. John Swinton, pastoraal theoloog, ijvert voor een pastoraat dat wetenschappelijk is,
maar met een waarschuwing. Stel je voor dat je na een lange wandeling langs een riviertje na een
bocht in het pad onverwacht voor een prachtige waterval komt te staan. Het overdondert je en je blijft
even diep genieten van haar kracht en grootsheid. Een wetenschapper stapt uit deze ervaring weg en
stelt vragen naar het wat en het hoe: wat is een waterval en hoe heeft het zo’n effect op me? Om deze
vragen te beantwoorden wordt een emmer water uit de waterval geschept om het te kunnen bekijken
en bestuderen. Maar, stelt Swinton, als je in de emmer kijkt is er iets grondigs veranderd. Iets is
verloren gegaan in de beweging van de waterval naar de emmer: in de pogingen om het op te breken,
te analyseren en te verklaren wat het werkelijk is, is het ontzagwekkende en mysterievolle van de
waterval verdwenen. In een gezondheidszorg waarin grote nadruk wordt gelegd op het kwantificeerbare, veralgemeenbare en universeel toepasselijke is het voor hem juist de unieke taak van de pastor
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de zorg op te nemen voor de spiritualiteit van de mens, voor die dimensie van menszijn die niet te
kwantificeren is, die mysterievol is, individueel en uniek. Pastoraat moet wetenschappelijk, evidence
based zijn, stelt Swinton. Pastores moeten zich bewust zijn van wetenschappelijke ontwikkelingen
op vlak van pastorale en spirituele zorg en moeten kunnen functioneren in een professionele omgeving waarin de primaire taal vaak wetenschappelijk is. Maar, stelt hij, vanuit hun praktijk hebben ze
tevens de plicht steeds de waterval - de spiritualiteit van mensen die niet gevat kan worden met standaard wetenschappelijke methodes, maar die enkel van binnen uit, als mens samen op weg met de
ander aan te voelen is -, in de aandacht te houden.
Toch werkt de pastor In het op weg gaan met de ander niet, zoals vaak gezegd wordt, met lege handen,
stelt Anne Vandenhoeck. De pastor brengt een rugzak mee, gevuld met competenties, gevoeligheden
en inzichten. Het is een rugzak die in het gesprek met de pastorant voornamelijk op de rug blijft zodat
de ruimte tussen pastor en pastorant open blijft en voortdurende afstemming, een ‘er zijn voor de
ander’, mogelijk blijft. Het is vanuit deze ruimte, deze heilige grond, dat wat in de rugzak zit zijn nut
kan krijgen of juist opzij gehouden wordt. Deze rugzak, die doorheen de tijd steeds meer praktijkervaring bevat, kan verder verrijkt worden met wetenschappelijke inzichten. Kennis over vastgestelde
verbanden tussen bepaalde pathologieën en bepaalde spirituele vragen of noden kan de pastor sneller
op het spoor zetten naar de ‘juiste’ vragen. Modellen en theorieën rond mens zijn en rond spiritualiteit
en geloof kunnen bewuste reflectie rond de eigen praktijk versterken en bevruchten. Heel concreet
suggereert onderzoek door Austin Snowden e.a. dat de vraag ‘Wat houdt er u vandaag bezig?’ beter
aansluit bij wat patiënten waarderen in een pastoraal gesprek dan de vraag ‘hoe gaat het met u?’ of
het uiten van waardering voor iemands geloof of spiritualiteit, een suggestie die pastores in de eigen
praktijk kunnen opnemen en uitproberen.
Wetenschappelijk onderzoek naar pastorale zorg helpt echter ook om het op de
kaart te zetten bij andere zorgverleners,
managers en directie en via hen ook bij
patiënten die beter geïnformeerd worden.
Onderzoek maakt de relevantie van pastorale zorg duidelijk, beperkte visies en clichés worden doorbroken. Zo blijkt wetenschappelijk dat pastorale of spirituele zorg
niet enkel relevant is voor chronisch zieken en dat pastors nuttig werk doen voor
en met iedereen, zelfs met hen die zich
niet religieus noch spiritueel bekennen.
Anne Vandenhoeck gaf de deelnemers een schets van de belangrijke stappen die momenteel op dit
vlak genomen worden, onder andere vanuit ERICH – European Research Institute for Chaplaincy in
Healthcare – waarvan zij directeur is. PROMS is een ander acroniem dat hierin een belangrijke rol
speelt: patient related outcome measure. Het verwijst naar een gekend instrument in de gezondheidszorg om resultaten van zorg zoals ervaren door patiënten zelf op te pikken. Ook voor onderzoek naar
de resultaten van spirituele zorg is zo’n instrument ontwikkeld. Soms is er aarzeling rond dit instrument omwille van het feit dat verwijzingen naar expliciete religieuze en mystieke elementen vermeden zijn. Daarvoor zijn echter praktische en theologische redenen. Het instrument blijft op deze wijze
bruikbaar voor iedereen en theologisch wordt dit onderbouwd met de volgende stelling van John
Swinton en Harriet Mowat (2006): wat spirituele zorgverleners ook doen is spiritueel (of het nu gaat
om praten, bidden, begeleiden, opkomen voor een patiënt of …). Anders gesteld, de nadruk op de
identiteit en authenticiteit van de pastor wordt bevestigd: omdat je pastor bent, is alles wat je doet
pastoraal (valt alles wat je doet binnen het perspectief en kader van pastoraat). PROM onderzoek rond
spirituele zorg heeft reeds getoond dat spirituele zorg een impact heeft op het welzijn van mensen,
dat het een impact heeft op hen die zichzelf als religieus of spiritueel zien, maar ook op hen die zich
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als geen van beiden bekennen, en het toont dat waar pastors resultaten zien dit in de bevraging van
patiënten zelf bevestigd wordt. Dergelijk onderzoek is zeker ‘doenbaar’, patiënten kunnen via checklists en Lickert schalen resultaten benoemen en van de waterval een emmer water aanreiken. Wetenschappelijk onderzoek kan ook correlaties aangeven tussen spiritualiteit en gezondheid, tussen, zoals
Anne Vandenhoeck aanbracht, dankbaarheid en persoonlijk welzijn. Maar ook hier moet het benoembare bekeken worden tegen de achtergrond van het onnoembare, van een realiteit die niet louter in
functionele relaties te gieten is.
Geen methodes, modellen, wetenschappelijke theorieën en inzichten kunnen de pastor als persoon
inwisselbaar maken omdat het gaat om een gedisciplineerd zien, luisterend aanwezig zijn bij en samen op weg gaan met mensen met volle aandacht voor waterval dimensies. Aan de ene kant wordt
dit zien, zijn en doen mee vorm gegeven vanuit een specifieke professionele expertise gevoed door
wetenschappelijke inzichten, modellen en methodieken, maar aan de andere kant en ten diepste wordt
dit vormgegeven vanuit een gelovig, spiritueel in de wereld staan gevoed vanuit een specifieke betekenistraditie. Wetenschap heeft bewezen dat dankbaarheid een positieve invloed heeft op sociale verbondenheid en persoonlijk welzijn. In Ignatiaanse spiritualiteit is dankbaarheid meer dan een positieve emotie. Het is een levenshouding, een manier van in het leven staan, een antwoord op iets dat
aan mij gebeurt. Dankbaarheid opent het hart en houdt hoop levend. Het omhelst het ‘doenbare’, maar
positief aarzelend omwille van het waterval mysterie en het diepe onbenoembare.
Lieve Oreye
Bronnen:
John Swinton (2002), ‘Rediscovering mystery and wonder: toward a narrative-based perspective on chaplaincy,’ Journal of Health Care Chaplaincy, 13(1), 223-236.
John Swinton & Harriet Mowat (2006), Practical theology and qualitative research. London:SCM.
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Bidden is ruimte zijn voor de (A)nder
Een impressie van de spiritualiteitsdag voor pastores
in de Sint-Sixtusabdij op 22 mei 2018
Op 22 mei trokken we opnieuw naar de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren met de pastores voor een
spiritualiteitsdag. Abt Manu sprak ons toe over het thema ‘Psalmen zijn gezellen in lief en leed’.
Psalmen zijn geen vanzelfsprekende gezellen…
De uitspraak en titel van de spiritualiteitsdag ‘Psalmen zijn gezellen in lief en leed’ was en is niet zo
vanzelfsprekend. Zijn psalmen wel gezellen voor ons? Sommige mensen ervaren heel wat moeite en
weerstand bij het lezen van de taal en inhoud van de psalmen, waardoor ze deze gebeden niet als
‘gezellen’ ontmoeten. Zo duiken er in de Psalmen godsbeelden op die ons niet altijd ls muziek in de
oren klinken en ons onverwacht – en misschien ook ongewild - confronteren met de radicale andersheid van God. Br. Manu gaf ons een inkijk in wat de psalmen voor hem als mens, als gelovige, als
monnik betekenen en inspireerde ons als pastores.
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…in lief en leed
Deze getuigenissen kunnen ons appelleren en bevragen op ons eigen leven met
God.
Tegelijk zijn de Psalmen als Woord van
God opgenomen in onze Bijbel. De woorden die de psalmist uitspreekt, worden erkend en benoemd als Woord van God.
Met andere woorden, God komt ten volle
aanwezig in deze woorden, ook in de kreten en schreeuwen midden in duisternis.
Het gezicht van God licht op doorheen de
woorden op heel diverse manieren. Deze
gebeden kunnen, ook midden in hun ruwen hardheid, als Woord van God plaatsen
van godsontmoeting zijn.
Hoe gaan wij om met situaties van lijden en onmacht in ons pastoraal werk? Kan ik mij invoegen in
het gebed van de psalmist, en samen met hem en ingebed in het levensverhaal van Jezus mijn onmacht
uitroepen naar God, of God bestoken met vragen? Kunnen de psalmen op zich voor mij hierin een
gezel zijn in de woorden die ze mij aanreiken? Voeg ik deze woorden ook in in mijn pastorale begeleiding als ik hier zelf van leef? Ervaar ik dit schreeuwen op zich als plaats en tijd waar ik uiteindelijk
God nabij weet?
Soms ervaren we psalmen eerder als spelbreker in plaats van als hulp bij het gebed: we voelen een
afstand door hun taal, ze botsen met ons redelijke denken, ze staan haaks op onze gemoedsstemming
van dat moment,… Br. Manu gaf ons enkele leessleutels mee om om te gaan met deze menselijke
weerstand:

De Psalmen in dialoog met mijn en ons leven
De Schrift, waaronder de Psalmen, kunnen opengaan vooral daar waar ze gelezen worden in dialoog
met ons eigen leven en het leven van onze naasten dichtbij of veraf. Gebed is geen monoloog van
God naar de mens. Evenmin is het een monoloog van de mens naar God, of een in zichzelf keren op
een door de mens gekozen moment. Dialoog is uit zichzelf treden naar God toe, en verondersteld een
ontvankelijke houding en luisterend oor en de bereidheid een ant-woord te geven op het ontvangen
woord. Zonder ons leven naast de Schrift ten volle te leven en in te brengen in het gebed, blijft de
Schrift meestal gesloten. Ook onze aversie – misschien vanuit eigen kwetsuren - tegenover de psalm
op zich mogen we tot bij God brengen, in lijn van wat de psalmist zelf doet.
De psalmen nodigen ons ook uit ons in te leven in de vreugde, pijn en zinvragen van de psalmist naar
aanleiding van een bepaald gegeven; situaties, emoties en vragen die misschien herkenbaar zijn in
ons eigen leven of in het leven van mensen in onze omgeving vandaag. Doorheen mijn gebed, kan ik
deze verhalen, emoties en vragen tot bij God brengen. Bidden, mensen tot bij God brengen, met de
universele menselijke woorden (situaties en emoties) van de psalmist, ook voor die mensen die niet
meer kunnen of willen bidden, kan verbinding brengen, voorbij onze menselijke grenzen van wat we
concreet voor hen kunnen doen of zijn.
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Br. Manu: “Psalmen vormen het hart om tot ontvankelijke mensen, waar God op kan zaaien en
vrucht dragen”
Soms zijn we zo benomen door zaken dat we geen innerlijke ruimte meer in onszelf vinden om ons
open te stellen voor de ander – horizontaal of verticaal -. God of anderen kunnen niet of moeilijk bij
ons binnenkomen.
Uiterlijke stilte kan helpen om innerlijk stil te worden, om een open ruimte te krijgen waardoor je
opnieuw ontvankelijk wordt voor de A(a)nder die je wil ontmoeten. Ook psalmen kunnen soms met
hun woorden een klein gaatje in de deur maken en ons op die manier geleidelijk omvormen tot mensen
met een ontvankelijk hart. Met andere woorden, ze kunnen woorden bevatten die de ontvankelijkheid
net mogelijk maken. Wat prikt bij jou een gaatje doorheen je deur als deze dicht zit?
Uiterlijke stilte kan ook helpen om wat ontvangen werd (een woord, stilte,…) in deze innerlijke
ruimte te laten vallen, te verinnerlijken, te laten neerdalen, waar het kan rijpen tot een ant-woord en
vrucht kan dragen. Br. Manu zei: “Stilte is de behoedster van onze gerichtheid op de A(a)nder”:
zonder (innerlijke) stilte zijn we niet ontvankelijk om de A(a)nder echt binnen te laten komen in ons
hart en Hem te ontmoeten zoals Hij zich aan ons aandient en werkelijk is.
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Gewoon zijn
Ten slotte gaf br. Manu ons de tip mee om, wanneer een psalm je echt niet ligt, niet elk woord verstandelijk te willen proberen vatten. Laat dan de psalm over heel je hart en wezen gaan, laat hem
gewoon zijn en over je komen.
Liesbeth Degryse
terug naar inhoud

Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen voorjaar 2019
Open vormingsaanbod:
Bijbelseminarie: God en het lijden in de Schrift
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:

Pastores, pastoraal animatoren, aalmoezeniers in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Docenten HDGI
Zaterdag 27 april, 4 mei, 11 mei en 18 mei 2019, 9u-12u40
Sint-Baafshuis, Gent

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:
Spiritualiteitsdag voor pastores: Stilte mag ruimte worden voor een ander
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Br. Manu Van Hecke
Dinsdag 14 mei 2019, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Diocesane spiritualiteitsdag: Als God gebeurt… Diaconie als heilige grond
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Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale vrijgestelden in parochies en zorgvoorzieningen
Toon Arens, e.a.
Dinsdag 4 juni 2019
Oude Abdij van Drongen
CCV Gent

Meer info:
Activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent – jan.michels@ccv.be
lieve.orye@ccv.be
Activiteiten van CCV Caritas - CAIROS: www.ccv.be/cairos – tanja.milos@ccv.be
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be (agenda)
Arteveldehogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/type/bijscholingen-en-studiedagen/type/postgraduaat/categorie/gezondheidszorg/categorie/sociaal-agogisch-werk
Ethos, cel ethiek en zorg van KHLim Quadri: www.khlimquadri.be
HDGI: www.hdgi.be
IDGP: www.gezinspastoraal.be
KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid: www.ksgv.nl
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak (werkgroep zorg, hulpverlening en ethiek): puc.kuleuven-kulak.be
(opleidingen)
Present vrijwilligerswerk: http://presentweb.be/vormingskalender/
SIPCC, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling: www.sipcc.org
UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Zorgnet Icuro: www.zorgneticuro.be (opleidingen)+ vormingsnamiddagen provinciale vormingswerkgroep ouderenzorg Zorgnet-Icuro
terug naar inhoud

Zalig Pasen
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