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Voorwoord
De weekendedities van de kranten en de Tv-zenders bieden ons ten overvloede weer verschillende
jaaroverzichten aan: van het binnenlands en buitenlands nieuws, sport en literatuur, cultuur en festivals. In onze drukke tijd wordt immers alles zo vluchtig dat het al bijna vergeten is van zodra het
achter ons ligt.
Daarbij staan de grote gebeurtenissen van het jaar centraal, en markante figuren zoals paus Franciscus en Nelson Mandela, en troonopvolgingen dichter bij ons.
Daar is geen oog voor zoveel kleine wezenlijke dingen die het geluk uitmaken van elke dag.
Een jaaroverzicht weerspiegelt de aandachtspunten van de pers, zoals in onze agenda de drukte van
het leven wordt vastgelegd. Maar ons persoonlijk leven van liefde en vriendschap, van zorg en verbondenheid vindt daar geen neerslag. Het is nochtans dat wat ons gelukkig maakt, vreugde schenkt,
ons hart met vrede vult. We zijn altijd druk in de weer met onze ‘agenda’; letterlijk betekent dat:
wat te doen is. We zouden veel meer moeten bezig zijn met onze ‘amanda’ schreef Gilbert Cesbron:
wat/wie te beminnen is.
Dat is mijn nieuwjaarswens voor u: dat uw drukke agenda u niet zou afhouden van uw ‘amanda’: de
liefde, de zorg, de verbondenheid met de mensen om je heen in gezin, familie, vriendenkring en op
het werk, maar ook de mensen in de buurt, en ook een ruime blik over de armoede en nood in onze
wereld (zonder dat dar een tropische tyfoon voor nodig is).
Een wens voor een jaar vol vreugde vanuit de kleine wezenlijke dingen die echt gelukkig maken,
een jaar ook waarin er vreugde mag zijn omdat er tekens zijn van het koninkrijk
van dat kind in de kribbe: in zorg voor armen en kleinen, in vrede en gerechtigheid.
En dat die vreugde en gerechtigheid voor u in 2014 niet uit de agenda vallen of in kleine lettertjes in
de marge staan, maar bovenaan, als motto, als jaarspreuk.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Kerst- en nieuwjaarswensen
Misschien …
Eind december vind je op heel wat plaatsen
een kerstmarkt, een piste om te schaatsen,
massa’s lichtjes, groene dennenbomen
die dit alles betoverend omzomen.
En in elke grote stad
bekijk je het geheel vanop een reuzenrad.
Mensen worden dan heel klein,
er lijken geen verschillen meer te zijn.
Maar terug op de begane grond
blijkt deze stelling ongegrond.
Zeker als je tussen hen gaat staan
en ook buiten ‘t feestgewoel durft gaan,
dan krijgen mensen in het vale avondlicht
vaak een heel ander gezicht.
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Dan zie je arm, dan zie je rijk,
zijn mensen niet meer zo gelijk,
dan zie je vreugde en verdriet,
iemand die heel veel achterliet,
dan zie je mensen die gezellig samen zijn,
maar ook mensen die heel eenzaam zijn.
Dan zie je ook dicht bij ons,
soms midden onder ons,
mensen die niet zoals de meesten
kunnen deelnemen aan de feesten.
Wat loopt er mis op deze aarde?
Schatten we een ander wel naar waarde?
Kunnen we uit onze fouten leren
en telkens weer opnieuw proberen
ons door Gods Liefde te laten raken?
Kunnen we een nieuwe toekomst maken
en samen naar een nieuwe wereld streven
waar we om elk ander geven,
waar we nieuwe wegen vinden
die ons met elkaar verbinden,
waar we mensen nieuwe kansen geven,
hoop op een menswaardig leven,
waar we met mensen zijn begaan,
zodat niemand in de kou blijft staan?
Misschien moeten we niets groots verzinnen,
maar gewoon heel klein beginnen.
een handdruk, een opbeurend woord,
tonen dat je een vraag wel hebt gehoord,
samen naar een antwoord zoeken,
of iemand wat meer bezoeken,
om in stilte bij elkaar te zijn.
ook te delen in hun pijn.
Misschien moeten we iets minder masterplannen smeden
en onze tijd wat meer besteden
om te luisteren naar de wens
van de ons omringende mens
om misschien van hen te leren
dat je niet alles kan programmeren
en dat er naast het jachtig bezig zijn,
belangrijker dingen in het leven zijn.
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Misschien hebben we te weinig aandacht
voor de vreugde en de kracht
die schuilt in kleine dingen,
een hoofdknik of begroetingen,
een knipoog of een schouderklop,
iemand helpt je er weer bovenop,
gewoon door zijn aanwezigheid
voel je intens verbondenheid.
Misschien moeten we terug naar het kindje in de stal,
geen luister, geen trommels, geen bazuingeschal,
alleen Gods Zoon gegeven
in de broosheid van het leven,
dat ene kind, die eenvoud,
die ons in Zijn liefde samen houdt,
en die ons in heel Zijn aards bestaan
alle goeds heeft voorgedaan.
Misschien als we beginnen bij onszelf,
komt alles ietsje meer vanzelf,
wordt Gods Blijde Boodschap volgend jaar
al een heel klein beetje waar,
dan is er ook voor jou, voor mij
iemand ons nabij
in alle dingen groot en klein
Gods naam: ik zal er voor je zijn.
Olga

De directie en de staf van Caritas Oost-Vlaanderen wensen u
een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar 2014.
terug naar inhoud

Vele brillen, één verhaal
Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015
Op 11 oktober vond in het Provinciehuis van Leuven een zeer inspirerende dag plaats, georganiseerd door Caritas Vlaanderen.
Dominic Verhoeven, de directeur van Caritas Vlaanderen leidde de dag in met een overzicht van
wat Caritas de laatste jaren heeft aangeboden in verband met de identiteit en christelijke inspiratie
van de zorgvoorzieningen. En hoe deze studie- en ontmoetingsdag in het plaatje past van een voortdurende zorg van de instellingen – en dus ook van Caritas Vlaanderen- om in veranderende omstandigheden de christelijke identiteit gestalte te geven.
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Erik Sengers, auteur van het boekje ‘Caritas. Naastenliefde en liefdadigheid in de diaconia van de
kerk’ bracht in zijn referaat datzelfde accent sterk in: “voor mij als sociaal wetenschapper ‘is’ identiteit er niet, maar komt ze tot stand in een sociale context en wordt ze steeds opnieuw vastgelegd –
in relatie tot die context.” Identiteit is dus meer uitdrukking van de huidige situatie, dan iets van het
verleden. Tegelijk drukt ze ook iets
wenselijk uit: daar willen we naar
toe. Dan komt vanzelf de vraag:
wie wil daar bij horen en wie niet?
Er is een proces van identificering
waarbij mensen iets willen delen,
en zich ook onderscheiden van de
anderen, de buitenwereld. De identiteit van christelijke zorgorganisaties zit verweven in een netwerk
met drie knooppunten: de kerk, de
overheid en de noden van de samenleving. Het is duidelijk dat de
grotere invloed van de staat in de
ontwikkelingen van de laatste decennia de invloed van de kerk sterk heeft verminderd. Maar ook de
noden verschuiven: waar vroeger weeshuizen belangrijk waren, is er nu de opvang van vluchtelingen en daklozen. Als vandaag door economische problemen sociale noden ontstaan, dan zullen er
nieuwe vormen uitgevonden worden…
Een sleutelwoord in de identiteit van christelijke organisaties is ‘Caritas’. Dat Latijnse woord komt
van een stam die verwijst naar ‘duur, waardevol’. Wat is er zo waardevol in het christendom, dat
dus moet gekoesterd worden? Dat is op de eerste plaats de liefde van God: Hij komt naar ons toe
met Zijn Liefde. Die lokt een antwoord uit: we willen die liefde en geborgenheid beantwoorden met
daden van liefde. In de liefde tot God staat de mens centraal.
Sengers brengt hier twee aspecten naar voor: liefde betekent mensen ook recht doen; caritas en
strijd voor een rechtvaardiger wereld horen bij elkaar. En liefde leidt tot gemeenschap: daarom
moet er ook aan gemeenschapsopbouw gewerkt worden: zieken, bejaarden, daklozen, mensen met
een beperking, vluchtelingen en asielzoekers, ze horen er allemaal bij.
En de praktijk? De spreker reikte 4 ‘piketpaaltjes’ aan: die geven de ruimte aan waarbinnen men
zich kan bewegen en de identiteit vorm geven. Het eerste is: in een christelijke voorziening staat de
mens centraal. Dat betekent dat iemand daar geen ‘klant’ is zoals wel eens gezegd wordt, maar een
mens die door andere mensen geholpen wordt. Het tweede is dat een christelijke instelling zich laat
inspireren. De zorg die er verleend wordt, gebeurt niet omdat de overheid ervoor betaalt. Het gebeurt ten diepste omdat ernaar gestreefd wordt de wereld menselijker te maken en zo naar voltooiing toe te brengen. Bijbel en Traditie zijn hierbij lichtbakens. Het derde is : het gaat om een voorziening met bijzondere waarden: het gaat niet op de eerste plaats om protocollen en regels, om efficiëntie en winst, maar de sfeer, de vriendelijkheid, de aandacht voor de binnenkant van de mens zijn
ook belangrijk!
Tenslotte zijn deze christelijke instellingen ook kritisch naar de samenleving: er hoort ene profetische dimensie bij. Het zal af en toe nodig zijn te protesteren tegen bezuinigen omdat er mensen uit
de boot vallen, omdat er een kloof ontstaat tussen wie meekan en wie niet…
Christelijke identiteit ontwikkelt zich immers in het netwerk van kerk, samenleving en noden: vanuit haar inspiratie legt ze klemtonen en accenten die aan de voorzieningen een eigen plaats geven.
Luk De Geest
terug naar inhoud
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Levensmoeheid of lijden aan het leven bij ouderen
Themanamiddag met Linus Van Laere en Liselotte Van Ooteghem
dinsdag 19 november 2013 te Mariakerk
In zorgvoorzieningen ontmoeten we ouderen die aangeven dat ze niet verder willen leven. Het leven
is een last geworden en de toekomst heeft hen niets meer te bieden – zo ervaren ze het. Ze brengen
al dan niet euthanasie ter sprake. Ze worden door hun omgeving ‘levensmoe’ genoemd. De situatie
roept dan veel vragen op. Hulpverleners en familie weten niet wat ze moeten doen om goed te doen.
Is euthanasie het antwoord, of medicatie, antidepressiva,…? Ook pastores vragen zich af wat hun
bijdrage kan zijn. Om goede zorg te bieden is het belangrijk meer zicht te krijgen op het lijden van
deze ouderen.
‘Klaar met leven’, ‘voltooid leven’, ‘levensmoe’, ‘depressief’, ‘suïcidaal’,… het zijn veel namen
voor één – of verschillende – realiteit(en). Linus Vanlaere, als ethicus verbonden aan het Centrum
voor Biomedische Ethiek en Recht aan de KULeuven en als zorgethicus werkzaam bij de woonzorggroep GVO, duidde tijdens de themanamiddag ‘Levensmoeheid bij ouderen’ wat levensmoeheid kan zijn en wat het wellicht niet is. Samen met Liselotte Van Ooteghem, medewerkster zingeving en pastoraal bij de woonzorggroep GVO, schetste hij welk soort zorg wenselijk is voor ouderen die lijden aan het leven. (1)
“Neem mijn leven terug, zodat ik bevrijd word en tot aarde verga. Want de dood is me liever dan
het leven…” (Tob 3,6) Deze woorden spreekt Tobit uit, de man die lijdt aan wat het leven hem
bracht en die verzucht om daaruit bevrijd te worden. Zijn vraag krijgt een antwoord in de persoon
van een engel en van zijn zoon Tobias, die samen op weg gaan en voor hem doen wat nodig is. ‘Tobit’ is tevens de naam van de leerplek voor levensvragen van ouderen, een project rond ethiek in de
ouderenzorg dat samen met sTimul (zorg-ethisch lab) sinds 2007 in de GVO-groep actief is en waar
o.m. rond de problematiek van levensmoeheid wordt nagedacht. (2)
Vertrekkend van enkele casussen uit de actualiteit en uit de context van een woonzorgcentrum kwam Vanlaere tot de vaststelling dat ‘levensmoeheid’ als term niet adequaat is en om verdere nuancering vraagt.
De term vertrekt vanuit het perspectief van
de omgeving van de oudere. De oudere zelf
neemt woorden in de mond die er op wijzen
dat hij zijn leven als ‘voltooid’ ziet of dat hij
‘lijdt aan het leven’. Vanlaere doet beroep
op het kwalitatief onderzoek van de Nederlandse antropologe Frederique Defesche om
een duidelijker zicht te krijgen op wat zich
afspeelt bij deze ouderen. Daarop voortbouwend komt hij tot vier stadia waarin mensen kunnen gesitueerd worden die hun leven als voltooid beschouwen. Het zijn fasen die niet noodzakelijk op elkaar volgen maar die kunnen helpen om de problematiek van een concrete persoon te kaderen.
In een eerste stadium bevinden zich ouderen die hun leven als voltooid maar wel nog als positief
ervaren. In een tweede groep zien we ouderen wiens levenswaardering nog positief is, maar ze ervaren het leven als steeds moeilijker. In een volgende fase nemen de negatieve aspecten steeds meer
de bovenhand; er is geen hoop meer op herstel en er steken doodsgedachten op. In deze eerste drie
stadia situeert Vanlaere ouderen die nog geen doodswens hebben. De positieve elementen nemen
steeds meer af, maar door gesprek, aandacht en zorg door vertrouwde personen in een zorgzame
omgeving kunnen deze elementen nog versterkt of herontdekt worden. In het vierde stadium vinden
we ouderen die hun leven als doorslaggevend negatief ervaren. Ze zijn overtuigd van de uitzicht-
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loosheid van hun situatie en lijden dermate aan het leven dat ze liever willen sterven. Deze vierde
groep valt nog eens onder te verdelen in drie types: zij die, al dan niet vanuit hun levensbeschouwing, níet kiezen voor een zelfbepaald levenseinde en het leven dus verder laten gaan; zij die een
zelfverkozen levenseinde enkel willen wanneer in leven blijven kunstmatig wordt, of die door passief gedrag (weigeren van eten en drinken,…) het natuurlijk proces beïnvloeden; tenslotte zij bij wie
een aanhoudende doodswens de vorm aanneemt van een actief besluit tot levensbeëindiging.
De problematiek roept grote ethische en existentiële vragen op bij wie zorg dragen voor deze ouderen. Familie en naasten ervaren een grote emotionele druk als gevolg van deze doodswens. Ze
kunnen moeilijk inkomen in de doodswens en willen daar vaak niet in meegaan, maar hechten veel
belang aan ‘waardig sterven’, wat voor hen samenvalt met afwezigheid van paniek en doodstrijd,
tijd hebben voor afscheid, het ervaren van harmonie en vertrouwen rond het sterfbed, zoveel mogelijk regie geven aan de stervende. Ook artsen vermijden over de doodswens en een zelfgewild levenseinde te praten en nemen geen of onvoldoende tijd voor info, advies of hulp. Zij keuren euthanasie vaak af omwille van de afwezigheid van een objectieve bron van ondraaglijk lijden en stellen
oplossingen voor in de vorm van medicatie. Voor artsen is het lijden dat ‘straks’ zal volgen moeilijk
te aanvaarden als morele grond voor betrokkenheid bij euthanasie.
‘Lijden aan het leven’ omvat ook belangrijke ethische en existentiële aspecten aan de kant van de
oudere zorgvrager. Dit lijden is een ernstige vorm van ethische en existentiële pijn en omvat alle
aspecten van fysiek, mentaal, psychosociaal en spiritueel lijden. Leget noemt het een ‘kluwen’ van
lijden dat niet eenvoudig te ontwarren is. Zinvoller dan het proberen onderscheiden van deze vormen van lijden is het op zoek te gaan naar de existentiële en ethische oorzaken die aan de grondslag
ervan liggen en die misschien kunnen worden aangepakt. Een zekere empathie is noodzakelijk om
zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden. Enkele sporen kunnen helpen om zicht te krijgen op de
oorzaken van deze pijn. Ook al is suïcide doorgaans een andere realiteit dan levensmoeheid (bij suicide primeert vaak wanhoop en is de doodswens dermate sterk dat de persoon zelf een einde maakt
aan het leven; depressie kan een rol spelen, evenwel ook bij het vierde stadium van voltooid leven),
we vinden deze sporen terug in de onderste trap van de ‘suïcideladder’: persoonlijkheidsfactoren,
sociale context, culturele waarden en percepties kunnen als beïnvloedende factoren aangeduid
worden. Het belang dat iemand hecht aan autonomie (hét overheersend ideaal van de generatie die
de emancipatiegolf van de jaren ’60 meemaakte) en het schrikbeeld terug in een situatie van bevoogding en afhankelijkheid terecht te komen; het beleven van waardigheid als iets dat iemand zelf
bepaalt – als ‘eigenwaarde’ – en het besef verantwoordelijkheid te kunnen dragen of iets te betekenen voor iets of iemand buiten zichzelf, tegenover het gevoel anderen tot last te zijn; angst voor afhankelijkheid en verlies aan waardigheid, nog versterkt in en door de sociale context van een samenleving in dewelke zelfbeschikking als impliciete norm fungeert en waar weinig ruimte is voor
kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid; het idee dat ‘zin’ iets is dat een individu zelf verwerft door
zichzelf en zijn levensproject in handen te nemen, maar problematisch wordt wanneer de laatste levensfase (van zorgafhankelijkheid) dit niet meer toestaat; de talrijke verlieservaringen en de verschraling van het relationeel netwerk van ouderen,… het zijn evenveel factoren die negatief werken
op de zinbeleving.
Waarin kan goede zorg voor ouderen die lijden aan het leven dan bestaan? Vanlaere schuift enkele aandachtspunten naar voor: de aandacht voor de beleving van eigenwaarde, voor ‘regie in eigen handen’, voor zelfbepaling en verantwoordelijkheid; het scheppen van een sociale context
waarin ouderen zich thuis kunnen voelen vanuit hun waardebeleving. Het belang van de relatie van
de oudere met zijn directe omgeving brengt ons bij de nood aan zorgdragers die ‘present’ zijn en
zich met de oudere persoon en zijn zoekproces verbinden. Doodgewone menselijke relaties zijn van
levensbelang. Burggraeve spreekt hier in navolging van Lévinas van ‘l’éthique du bonjour’ en van
‘de kleine goedheid’ die aan de dagen een andere kleur geeft. De aanwezigheid van de pastor als gesprekspartner kan leiden tot een (her)verbinding met anderen. Hij heeft als belangrijke taak mee te
helpen zoeken naar wie of wat nog van betekenis is en welke opdracht de oudere persoon nog voor
zich ziet. Zorg dragen voor iemand houdt ook in: zorg dragen voor de verantwoordelijkheid die ie-
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mand nog kan nemen voor zichzelf of voor iets of iemand anders. De pastor reikt daarnaast elementen aan die de oudere helpen zich te plaatsen in een breder verband dat door het geloofsverhaal
wordt opgeroepen. Door de belofte en boodschap van hoop die dit verhaal inhoudt kan het een ander, verder perspectief openen. Naast andere zorgverleners doet hij door zijn nabijheid het besef rijzen: ‘ik ben nog van tel voor iemand’ (waar Viktor Frankl sterk het belang van aantoonde).
Via narratieve zorg, of de zorg voor het levensverhaal van de oudere persoon, kan de pastor ondersteuning bieden bij het (her)ontdekken van zin in wat voorbij is, maar ook in het heel concrete leven
dat zich nu afspeelt. Een individu verwerft zin door het eigen leven vorm te geven en door een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze identiteit is narratief: iemand ‘vindt’ zichzelf en leert zijn eigen
leven verstaan door het vertellen (voor zichzelf of voor anderen) van zijn levensverhaal. Een narratief zorgproject zoals het schrijven van een levensboek kan een manier zijn om iemand te stimuleren dit verhaal of betekenisvolle fragmenten ervan te vertellen en terug zin in zijn leven te vinden.
De uitnodiging om de eindredactie te voeren over het eigen levensverhaal kan helpen om terug het
gevoel te hebben zelf auteur van zijn leven te zijn. Naast een actief proces is dit evenzeer een ‘pas
sief’ gebeuren waarin de persoon een zin ontvangt die hem van elders wordt aangereikt.
Het eigen leven kan niet zomaar worden beoordeeld als een taak die we zouden moeten volbrengen
of een project dat we tot een goed einde moeten brengen. Elke oudere botst ook op zaken die hij
niet kon beheersen en die hij niet feilloos kan integreren in zijn verhaal. Ook eindigheid en onafheid
dienen in dat verhaal een plaats te krijgen. Narratieve zorg kan ook helpen het eigen leven als afgewerkt en zinvol te beschouwen ondanks de onvolkomenheden, en het los te laten of in handen van
iemand/Iemand anders te leggen. Narratieve zorg kan naast het vertellen van het eigen levensverhaal ook bestaan uit het vertellen en beluisteren van verhalen die door de (religieuze) traditie(s)
worden aangereikt. Het Bijbelse verhaal van Tobit is er een voorbeeld van.
Als voorbeeld van narratief zorgproject in een woonzorgcentrum liet Liselotte Van Ooteghem ons
kennis maken met enkele methodieken:






De methodiek‘Mijn leven in kaart’ werd voor het vertellen van het levensverhaal ontwikkeld
door Thijs Tromp, die onderzoek deed naar de effecten van life review op de constructie van
zin in levensverhalen van ouderen. Het is een specifieke vorm van reminiscentie die bestaat uit
een gestructureerd terugkijken op de eigen levensloop vanuit een evaluerend perspectief.
Ook de variant ‘Mijn leven in fragmenten’ aan de hand van fotomateriaal kan hierbij worden
ingezet. Beide methodieken zijn te verkrijgen in de boekhandel of via het internet.
Daarnaast is er een binnen Tobit ontworpen kaartspel met 24 levensvragen waarvan momenteel de mogelijkheden worden uitgetest in de GVO-voorzieningen en dat binnen enkele maanden zal verkrijgbaar zijn.
'Op zoek naar zin' brengt ouderen in kleine groepjes samen om op een gestructureerde manier
herinneringen over hun leven boven te halen.
Via een gestandaardiseerd programma van 12
sessies rond het eigen levensverhaal wordt
gestreefd het welbevinden positief te beïnvloeden, de mentale veerkracht van de deelnemers te verhogen en depressie te voorkomen. De sessies zijn telkens opgebouwd rond
een thema, zoals: de eigen naam, geuren van
vroeger, het huis waar men woonde, normen
en waarden, levenslijn en keerpunten, levensbeschouwing en zingeving, verlangen, identiteit,…

Verschillende zorgdragers, waaronder pastores, kunnen bij deze werkmethoden een rol spelen. Vanlaere pleit voor de nodige aandacht voor zelfzorg bij de zorgdragers. Op een ietwat tegendraadse
maar intrigerende manier pleit hij samen met Burggraeve voor ‘traagheid’, ‘middelmatigheid’ en
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andere kleine ondeugden die kunnen bijdragen tot een betere zorg en tot meer welbevinden bij
zorgdragers. Zij horen immers aandacht te geven aan de trage vragen, dienen het appèl te horen om
te wachten op de ander en dienen zich te oefenen in het ontginnen van vlaktes van rust in zichzelf,
zodat men die rust ook naar anderen kan uitstralen. Zorgdragers kunnen evenmin als anderen een
oplossing aanreiken voor het lijden van anderen. Ook zij dienen hun grenzen te kennen, waardoor
ze in staat zijn het vol te houden, en waardoor er ruimte kan ontstaan voor de ander.
Jan Michels
(1) Op een studietweedaagse in oktober 2012, ingericht door Zorgnet Vlaanderen, brachten specialisten uit

verschillende hoeken elementen bijeen om dit brede en moeilijke thema in kaart te brengen. Naast Linus
Vanlaere en Liselotte Van Ooteghem gidsten Carlo Leget (deskundige zorgethiek en palliatieve zorg) en An
Haekens (vanuit psychogerontologische hoek) de deelnemers doorheen dit nog maar weinig verkend gebied.
(2) Binnen Tobit gaat men op zoek naar middelen en methodieken om zorgverleners te ondersteunen bij het
zien van, luisteren naar en omgaan met levensvragen van ouderen. Zie binnenkort de info op www.gvo.be.

Bronnen en verdere literatuur:
Linus Vanlaere en Liselotte Van Ooteghem, Op zoek naar zinvolle zorg voor ouderen die ‘lijden
aan het leven’, in: Pastorale perspectieven nr. 157 (december 2012), p. 5-11
Liselotte Van Ooteghem, Het levensverhaal als bron van zingeving. Een narratief zorgproject in het
woonzorgcentrum, in: Pastorale perspectieven nr. 157 (december 2012), p. 12-15
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Linus Vanlaere, Zelfdoding bij ouderen: een zorgethisch perspectief op pastorale zorg, in: Pastorale
perspectieven nr. 150 (maart 2011), p. 16-23
Linus Vanlaere, e.a., ‘Mijn lichaam weet het’. Ervaringen van simulant-zorgontvangers in een zorgethisch lab en wat het doet met hun empathie, in: Ethische Perspectieven 21 (2011)4, p. 431-445
Linus Vanlaere en Roger Burggraeve, Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor zorgdragers, Tielt,
Lannoo, 2013
Frederique Defesche, Voltooid leven in Nederland. Wat ouderen ervaren, willen en doen als zij het
leven voltooid vinden, Assen, Van Gorcum, 2011
Thijs Tromp, Het verleden als uitdaging. Een onderzoek naar de effecten van de life review op de
construcite van zin in levensverhalen van ouderen, Zoetermeer, uitgeverij Boekencentrum, 2011
Carlo Leget, Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners, Tielt, Lannoo,
2012
Het voltooide leven. Taak volbracht?, themanummer Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 2012/1
Ruard Ganzevoort en Jan Visser, Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding, Zoetermeer, uitgeverij Meinema, 2007 (derde druk 2012)
In de loop van 2014 verschijnt het pastoraal advies ‘Omgaan met levensmoeheid bij ouderen’ van
de pastorale commissie ouderenzorg, Zorgnet Vlaanderen.
terug naar inhoud

Vormingsaanbod Caritas Oost-Vlaanderen – CCV Gent
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Kalender vormigsactiviteiten CCV- Caritas Oost-Vlaanderen
Themanamiddag: Een nieuwe uitdaging. Ouder worden... een kans voor verinnerlijking en
geestelijke verrijking. De spiritualiteit van het ouder worden.
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers en andere geïnteresseerden
Inleider:
Manu Verhulst
Wanneer: dinsdag 28 januari 2014 van 14u-17u
Waar:
Sint-Paulusseminarie, Mariakerke
Bijdrage:
20 euro

Post-academische vorming Zorg en Ethiek:
Ethiek op de werkvloer – Leren ethisch overleggen
Doelgroep: zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Inleider:
Prof. Axel Liégeois
Wanneer: dinsdagen 14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 11/03, 25/03, 22/04, 06/05/2014,
telkens van 13030 tot 17u30
Waar:
Postuniversitair centrum KULAK, Kortrijk
Bijdrage:
520 euro (opleidingscheques mogelijk)
Organisatie: Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek (Samenwerkingsverband van:
Caritas West-Vlaanderen, Caritas Oost-Vlaanderen, Postuniversitair Centrum
KULAK, CCV bisdom Brugge en Katho Departement HIVB campus Roeselare)

Openlesdag ethiek: Ethiek en kwaliteitszorg:
Liefde voor de zorg in tijden van regels en zorgvervreemding
Doelgroep: alle geïnteresseerden
Inleiders:
Marc Desmet, Tom Jacobs, Frans Vosman, Andries Baart
Wanneer: vrijdag 14 februari 2014 van 9u-15u
Waar:
Katholieke Hogeschool Limburg, Campus OLB, Hasselt
Bijdrage:
55 euro (studenten 20 euro)
Organisatie: Ethos, cel ethiek en zorg KHLim Quadri

Interdiocesane vormingstweedaagse pastorale en spirituele zorg:
Levensvragen en zingeving
Doelgroep: pastores
Inleiders:
Ruard Ganzevoort (VU Amsterdam) en Dominiek Lootens (Caritas Antwerpen en
CCV vzw – Caritas Vlaanderen)
Wanneer: woensdag 26/02/2014 om 9u30 - donderdag 27/02/2014 om 16u30
Waar:
Het Rustpunt, Gent
Organisatie: CCV vzw – Caritas Vlaanderen

Interdiocesane vorming voor pastores: Pastorale gespreksvoering
Doelgroep: pastores
Inleiders:
Arthur Polspoel en Steven Capellen
Wanneer: 27/02, 27/03, 08/05, 05/06, 18/09, 16/10 en 13/11/2014 16u30 telkens van 9u-12.u30
Waar:
Abdij van Averbode
Organisatie: CCV vzw – Caritas Vlaanderen
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Praktijkseminarie: Diaconale pastoraal. Stapstenen naar een broederljke en solidaire Kerk:
Doelgroep: ziekenbezoekers, vrijwilligers in welzijnswerk of welzijnsschakels, leden van een
werkgroep diaconie, diakens, andere geïnteresseerden
Inleider:
Antoon Arens
Wanneer: zaterdagen 01/02, 08/02, 22/02 en 01/03/2014 telkens van 9u tot 12u30
Waar:
Vrije Handelsschool Sint-Joris, Gildestraat 17, Gent
Bijdrage:
42 euro
Organisatie: HDGI

Opleiding: Pastorale zorg voor wie rouwt
Doelgroep: parochiale of dekenale medewerkers en pastores, pastorale zorgverleners in
voorzeiningen
(enkel voor wie de basiscursus rouwzorg reeds gevolgd heeft)
Inleider:
Marc Peersman, e.a.
Wanneer: 10/03, 31/03, 28/04 en 12/05/2014, telkens van 19u30-22u
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV in het bisdom Gent

Praktijkvorming: Pastorale gespreksvoering
Doelgroep: beginnende pastores, pastoraal animatoren, pastores in opleiding en
parochieassistenten
Inleider:
Arthur Polspoel
Wanneer: maandag 17/03, woensdag 26/03 en donderdag 03/04/2014 telkens van 14u tot 17u
Omwille van interctie wordt de groep beperkt tot 12 deelnemers. Indien meer
inschrijvingen gaat een extra sessie door in de voormiddag van 9u30 tot 12u30.
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Bijdrage:
60 euro

Intersectorale pastorale vormingsdag:
Pluralisme en tolerantie. Omgaan met levensbeschouwelijke en culturele
diversiteit in een zorgomgeving
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren
Inleiders:
Prof. Guido Vanheeswijck (UA en KU Leuven) en
Yvonne Denier (KU Leuven en Zorgnet Vlaanderen)
Wanneer: donderdag 20 maart 2014
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Bijdrage:
45 euro

Praktijkvorming homelitiek: Gods woord is in je hart en in je mond
Doelgroep: beginnende pastores, pastoraal animatoren, pastores in opleiding
Inleidesr:
Jaak Pauwels en Lode Aerts
Wanneer: donderdag 24/04, donderdag 08/05 en dinsdag 20/05/2014, telkens van 14u tot 17u
Waar:
Oude Abdij, Drongen
Bijdrage:
60euro
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Vormingsavond: Euthanasie en pastorale zorg
Doelgroep: directies, bestuurders, stafmedewerkers en leidinggevenden, pastorale zorgverleners,
andere zorgverleners en geïnteresseerden
Inleider:
Marc Desmet
Wanneer: voorjaar 2014 (datum nog te bepalen)

Spiritualiteitsdagen:
Spiritualiteitsdag voor pastorale zorgverleners: (thema nog te bepalen)
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren
Inleider:
br. Manu Van Hecke, abt
Wanneer:
dinsdag 6 mei 2014
Waar:
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
Bijdrage:
45 euro

Spiritualiteitsdag voor directies, bestuurders en leidinggevenden:
Leiding geven in evangelisch perspectief
Doelgroep: directies, bestuurders, stafmedewerkers en leidinggevenden
Inleider:
br. Manu Van Hecke, abt
Wanneer: woensdag 14 mei 2014
Waar:
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
Bijdrage:
45 euro

Spiritualiteitsdag voor pastorale zorgverleners:
De Caritas beschouwd vanuit de filosofie van de Drie Pijlers
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren
Inleider:
br. Benoît Standaert
Wanneer: donderdag 15 mei 2014
Waar:
Sint-Andriesabdij, Zevenkerken
Bijdrage:
45 euro
Klik hier voor ons vormingsprogramma in pdf

Meer info kan je in de loop van het jaar vinden op:
http://www.caritas.be/
www.ccv.be/gent
of via
vorming.gent@ccv.be
jan.michels@ccv.be
terug naar inhoud
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Themanamiddag: Een nieuwe uitdaging. Ouder worden.
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Korte inhoud:
Hoera ! We worden oud. Senioren als tijdverschijnsel: uniek in de geschiedenis.
Elke levenscyclus, ook de ouderdom, heeft een eigen dynamiek: doorheen onzekerheden groeien
naar een nieuw evenwicht.
We bekijken de dynamiek van het ouder worden onder verschillende aspecten:
 fysisch: beperkingen worden uitdagingen
 mentaal: via schoonheidservaringen groeien naar verinnerlijking en verdieping
 sociaal: de luxe van de zijlijn maakt vrij en zelfbewuster
 gelovig: in schoonheidservaring wordt het goddelijke voelbaar in het zintuiglijke; geloofsbeleving wordt eigenzinniger
Ouderdom, een “gezegende” leeftijd? Een namiddag over de spiritualiteit van het ouder worden.
Deze vormingsnamiddag is de derde (en laatste) in een reeks rond spirituele zorg bij ouderen. De
namiddag wordt begeleid door Manu Verhulst, priester van het bisdom Gent en auteur van verschillende boeken over thema’s rond leven, geloof en spiritualiteit.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Openlesdag Ethiek en kwaliteitszorg: Liefde voor de zorg in tijden
van regels en zorgvervreemding
Ethos, de expertisecel ethiek van de KHLim wil
mensen inspireren en ondersteunen in het realiseren
van ethisch verantwoorde goede zorg en nodigt u uit
op deze open lesdag.
Om een goede kwaliteit van patiëntenzorg te garanderen worden er binnen zorgvoorzieningen indrukwekkende systemen en structuren ontwikkeld om de
zorg op een objectieve en systematische manier te
beoordelen en te controleren. Op deze open lesdag ethiek zal nagedacht worden wat deze tendensen
betekenen voor de patiëntenzorg zelf.
Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Interdiocesane vormingstweedaagse spirituele en pastorale zorg
Opzet:
Pastorale zorg speelt zich af tussen de
polen van kerkelijke en gelovige presentie, hulpverlening, medemenselijkheid en
empowerment. Zo is de pastor altijd in
meer of mindere mate getuige, hulpverlener, metgezel of pleitbezorger. Op basis van die verschillende rollen kunnen
uiteenlopende pastorale handelingsmodellen worden onderscheiden: het gelovig duidend en kerkelijk-sacramenteel
pastoraat, het therapeutische en medemenselijk pastoraat, het sociaalkritische
en diaconaal pastoraat. Elk van deze
modellen legt verschillende accenten op
het vlak van ‘inhoud’ en ‘relatie’.
De narratieve benadering van pastoraat wil de eigenheid van die verschillende modellen respecteren
en ze tegelijk met elkaar verbinden en integreren. In het narratieve pastorale model is de pastor
vooral een tolk en gids: hij/zij draagt bij aan het zelfverstaan van de gesprekspartners in hun context. De pastor helpt verbindingen te leggen tussen het eigen verhaal van de gesprekspartners en dat
van belangrijke anderen, en indien gewenst met de verhalen uit de christelijke traditie(s). Het narratieve handelingsmodel ziet de kern van pastorale zorg als: zorg voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal van God.
Vanuit deze visie op pastorale zorg biedt CCV regio Caritas drie vormingsmodules aan:
module A: Geloofsvragen en levensbeschouwing
module B: Levensvragen en zingeving
module C: Identiteit en beroep.
Deze modules kunnen in een willekeurige volgorde worden gevolgd.
In het voorjaar van 2014 staat module B op het programma.
Door middel van zelfreflectie, conceptontwikkeling en praktijkuitwisseling kunnen de deelnemers
onderling werken aan hun eigen professionaliteit. In het omgaan met levensvragen en zingeving
doet de pastor beroep op de praktische theologie als primair referentiekader. Daarnaast hanteert
hij/zij relevante inzichten en methoden uit de menswetenschappen. Pastores ervaren die als ondersteuning, aanvulling en verdieping. Wanneer een pastor voldoende vertrouwd is met psychologische
kaders, biedt dit een goede basis om interdisciplinair te werken.
Tijdens module B staan we stil bij een aantal thema’s uit de pastorale praktijk die zowel vanuit de
praktische theologie als vanuit de psychologie kunnen worden verkend. Theoretische inzichten, reflectieoefeningen, rollenspel en het inoefenen worden met elkaar afgewisseld. Volgende thema’s
komen aan bod:
- Leven en dood: levensmoeheid, zinloosheid, euthanasie en suïcide
- Lichamelijkheid en seksualiteit: lichaamsbeleving, aanraking, zegening, misbruik
- Verlies en trauma: secundaire traumatisering
- Verdriet, angst en woede: sterke emoties bij crisis
- Pastorale diagnostiek: omgaan met een vastgelopen verhaal
Begeleiding: Prof. Ruard Ganzevoort (VUAmsterdam), Dominiek Lootens (Caritas Antwerpen en
CCV regio Caritas) en Jan Michels (CCV-Caritas Oost-Vlaanderen)
Inlichtingen: dominiek.lootens@ccv.be of jan.michels@ccv.be
terug naar inhoud
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Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen.
In deze opleiding wordt gekozen voor het ethisch model "Waarden in dialoog" zoals beschreven in
het boek: A. Liégeois, Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven LannooCampus 2009, 2011.
Het model is gebaseerd op een relationeel personalistische visie op mens en zorg, steunt op drie pijlers van waarden, dialoog en grondhoudingen, en houdt een praktisch bruikbaar model voor om
ethisch te reflecteren en te overleggen.
Dit model versterkt de zorgverleners om zelfstandig om te gaan met de vele ethische vragen in de
dagelijkse zorg en leidt tot inzichten
Deze opleiding gaat door op acht dinsdagnamiddagen tussen 14 januari en 16 mei 2014 in de KULAK, Korrtijk.

Klik hier voor de informatiefolder
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terug naar inhoud

Interdiocesane vorming: Pastorale gespreksvoering
Leerdoelen:
Op gebied van kennis:
Zicht krijgen op de identiteit van de pastor in diverse gesprekssituaties.
Zicht krijgen op de eigenheid van pastorale zorg.
Verrijken van het inzicht in pastorale methoden en
pastorale gespreksthema’s.
Op gebied van houding:
Werken aan verbetering van houding in de pastorale
ontmoeting.
Verbetering van empathie en sensibiliteit in het pastorale gesprek.
Gevoeligheid ontwikkelen voor de eigenheid van pastorale gesprekken.
Op gebied van vaardigheden:
Ontwikkelen van praktische vaardigheden in de pastorale begeleiding en zorgverlening.
Inoefenen van diverse soorten van pastorale interventie.
Begeleiding
Arthur Polspoel, supervisor en emeritus docent pastorale hulpverlening aan de Theologische Faculteit Tilburg
Jan Michels (Bellem), stafmedewerker pastoraal CCV-Caritas Oost-Vlaanderen
Steven Cappellen (Averbode), stafmedewerker zorgpastoraal, Bisdom Hasselt
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook

terug naar inhoud

Praktijkseminarie: Diaconale pastoraal
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In het praktijkseminarie ‘Diaconale pastoraal. Stapstenen neer een broederlijke en solidaire Kerk’ wordt gedurende vier zaterdagvoormiddagen
stilgestaan bij deze twee vragen:
Hoe ziet het gelaat van een kerk eruit waar men begaan is met mekaar en
waar men betrokken is op de nood van de samenleving en de wereld waarin wij leven?
Wat vergt de inzet voor zo’n kerk van wie zich engageert i het veld van de
diakonie?
Geïnspireerd door praktijkvoorbeelden wordt op een interactieve manier
naar antwoorden gezocht.
Lesgever/moderator is Antoon Arens.
Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Praktijkvorming pastorale gespreksvoering

Programma:
Een vorming om beter te luisteren en te reageren in alledaagse pastorale gesprekken.
Vertrekkende van theoretische inzichten en concrete voorbeelden oefenen we een aantal basisvaardigheden die belangrijk zijn in de pasorale gespreksvoering.
De vorming wordt afgestemd op de werkopdracht van de deelnemers. Daartoe wordt o.a. gewerkt
met eigen ervaringen die de deelnemers inbrengen. De eigen begeleiderservaring van de deelnemers staat centraal. Door de begeleiding wordt duiding en achtergrondinformatie gegeven bij de
ingebrachte werkervaringen. Er worden kansen geboden voor persoonlijke reflectie, uitwisseling en
praktische oefening.
De vorming wordt begeleid door Arthur Polspoel (supervisor en emeritus docent pastorale hulpverlening aan de Theologische Faculteit van Tilburg) en Jan Michels (stafmedewerker pastoraal CCVCaritas Oost-Vlaanderen).
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud
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Praktijkvorming homelitiek
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Programma
Biddend samenkomen met bewoners of patiënten vraagt de nodige zorg en aandacht. In de liturgische praktijk van het gebed vormt de homilie een belangrijk duidend onderdeel, dat altijd vanuit de
Schriften vertrekt. Tijdens deze vorming gaan we de eigen aard van de homilie na en reiken we
hulpmiddelen aan bij de voorbereiding ervan. Hoe komt een homilie tot stand? Van welke Bijbellezingen vertrekken we? Welk belang heeft het biddend omgaan met de Bijbel voor het groeiproces
van een homilie?
Vertrekkende van enkele Bijbelteksten die dienstig zijn bij bepaalde gelegenheden in de zorgvoorziening (bv. het patroonsfeest, een aswoensdagviering,…) oefenen we in het opstellen van een basisschema en het uitschrijven van een volledige preek. We doen enkele oefeningen in het uitspreken
van een preek. We geven aanvullende suggesties in verband met de onderdelen van een homilie
(treffende inleiding of slot, Bijbelse insteek, overgangen, structuur, enz.) en geven aandacht aan de
technische kant van het preken en preekhoudingen.
In voorbereiding op deze vorming krijgen de deelnemers een kleine leesopdracht en na elke sessie
volgt een huisopdracht met het oog op de volgende sessie.
Begeleiders zijn Lode Aerts (vicaris opleiding en vorming in het bisdom Gent) en Jaak Pauwels
(priester van het bisdom Gent, verantwoordelijke voor het diaconaat, voorheen ziekenhuispastor in
AZ Nikolaas te Sint-Niklaas),
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Voortgezette vorming – Pastorale zorg voor wie rouwt (CCV Gent)
Mensen ontmoeten in situaties van rouw en verdriet is niet vanzelfsprekend en vormt een uitdaging.
Niet alleen voor onszelf, maar voor de hele geloofsgemeenschap. Omdat er te ontdekken én te beleven valt wat wij geloven: dat God ons niet alleen laat in ons verdriet, en wij met Christus uit de
dood mogen verrijzen.
Het doel van deze vormingsreeks is het versterken van de spiritualiteit en de competentie van ieder
die vanuit de christelijke geloofsgemeenschap aan rouwzorg (rouwbezoek, nazorg) wil meewerken
en daarin actief zijn.
Kandidaat deelnemers hebben de Basisvorming Rouwzorg gevolgd en worden aangemeld vanuit
het dekenaat of vanuit de voorziening.
Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Spiritualiteitsdag
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Voor het eerst organiseert Caritas Oost-Vlaanderen een spiritualiteitsdag voor directies, bestuurders,
stafmedewerkers en leidinggevenden in zorgvoorzieningen. Dit initiatief sluit aan bij de noodzaak
van spirituele verdieping die ook bij leidinggevenden wordt aangevoeld. Deze spiritualiteitsdag gaat
door in het vernieuwde gastenhuis van de Sint-Sixtusabdij dat vorig jaar zijn deuren heropende.
Broeder Manu zal spreken over leiderschap vanuit zijn specifieke, maar wellicht voor leidinggevenden toch herkenbare situatie. Hoe omgaan met kwetsbaarheid? Het spanningsveld tussen het benaderen van een individu en de bredere groep. Werken met een heterogeen ‘gezelschap’ – mensen
die een andere achtergrond en andere opvattingen hebben.
Hoe remediëren? Het spanningsveld van nabijheid en afstand, afhankelijkheid, aanhankelijkheid en
rechtmatige onafhankelijkheid…
Wat is het verschil tussen leiderschap in Benedictijnse zin en management?
We focussen op de relationele context van het leiderschap. Het gaat ten slotte altijd om mensen, en
dus spelen relaties…
Na de conferentie is er gelegenheid om met elkaar in kleine groepjes en daarna met br. Manu in
plenum in gesprek te gaan. Daartoe zal hij enkele richtvragen meegeven die het gesprek op gang
brengen.
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
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Inschrijven op de nieuwsbrief
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

Met de steun van:

