DECEMBER 2015

Nederpolder 24, 9000 GENT
Telefoon : (09) 224.37.69
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be

NIEUWSBRIEF
december 2015

In deze nieuwsbrief
klik op onderstaande titels om meer te lezen over het betreffende onderwerp

Dank je Daniël
Afscheidswoord na 18 jaar Caritas
Netwerkavond rond maatschappelijke samenleving
Caritas en de vluchtelingen

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Het Sint-Baafshuis
Vormingsaanbod
-

Kalender vormingsactiviteiten Caritas Oost-Vlaanderen - CCV
Vormingsnamiddagen: spiritualiteit in de zorg
Vormingstweedaagse rond spirituele en pastorale zorg
Kennismakingsdag Goldly Play
Basiscursus Goldly Play
Vormingsavond: Zingeving in de' postmoderne tijd
Studiedag: Wie zeg jij dat ik ben?
Spiritualiteitsdagen voor pastoraal vrijgestelden
Spiritualiteitsdag voor bestuurders, directies en leidinggevenden
Ethiek op de werkvloer – Getuigschrift referentiepersoon

Kerst- en nieuwjaarswensen: Kunnen we …
Abonnement
- Inschrijven op de nieuwsbrief
- Uitschrijven op de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

DECEMBER 2015

Dank u, Daniël
Onze directeur van Caritas Oost-Vlaanderen, Daniël De Backer, heeft bij het begin van het werkjaar
zijn functie neergelegd. Dat was reeds geruime tijd zo met de bisschop, Mgr. Luc Van Looy, afgesproken. Op zijn 74e wil hij het graag wat kalmer aan gaan doen. Het is hem van harte gegund.
Op het einde van de vormingsavond ‘Bouwstenen voor mensgericht sociaal ondernemen in zorgvoorzieningen’ met Dominiek Lootens voor bestuurders, directies, leidinggevenden, pastores en andere medewerkers in zorgvoorzieningen op donderdag 22 oktober 2015, werd directeur Daniël door
vicaris Luk De Geest zeer uitdrukkelijk bedankt voor de vele jaren in dienst van Caritas.
Daniël De Backer werd iets meer dan 49 jaar
geleden tot priester gewijd. Hij kreeg toen van
Mgr. Van Peteghem de kans om Catechetiek te
gaan studeren in Parijs aan het befaamde Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique. Hij
was dus voorbestemd om een carrière te maken
in het onderwijs. Daar leerde ik hem trouwens
zelf kennen. Als seminarist mocht ik wat stage
lopen in het Sint-Gregoriuscollege te Ledeberg,
bij Daniël. Ik heb nog altijd goede herinneringen aan zijn manier van werken, het groepswerk in de klas. Na enkele jaren werd hij naar
Sint-Niklaas gezonden om er in de verpleegsterschool godsdienst en ethiek te gaan doceren.
Daar heeft hij prachtig werk geleverd voor de
mensen van de zorgsector.
Het was dan ook niet toevallig dat, toen het
brugpensioen of ‘Ter beschikkingstelling’ in
zicht kwam, hij door de vicaris werd gepolst
om zijn kennis en ervaring op een andere manier ten dienste te stellen van de zorgsector.
En zo werd Daniël op 1 september 1997 door
Mgr. Luysterman benoemd tot directeur van
Caritas Oost-Vlaanderen, in opvolging van Paul
Redant.
Hij bleef in die tijd in Sint-Niklaas wonen en
trok van daaruit niet alleen naar zijn bureel op
de Coupure, maar naar de vele vergaderingen in
de voorzieningen in ons bisdom. Drie jaar later
liet hij zich toch verleiden om pastoor te worden in Uitbergen. Daar heeft hij terdege ondervonden dat beide opdrachten samen soms een zeer moeilijke combinatie vormden. Een vijftal jaar
geleden trok hij zich terug in de bosrijke omgeving van Maldegem, in Kleit.
Achttien jaar was hij dus actief in de wereld van de zorginstellingen van ons bisdom. En we zijn
hem daar zeer dankbaar voor, want hij heeft zo toch een lange tijd een fundamentele inbreng gehad
in de uitbouw en ontwikkeling van Caritas Oost-Vlaanderen.
Ik wil drie domeinen aangeven waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld.
Op de eerste plaats is dat natuurlijk het gebied van de ethiek, en vooral de zorgethiek, waar hij zijn
gedegen kennis vanuit het onderwijs had meegebracht. Hij speelde de hoofdrol in de programmatie
van de vormingsinitiatieven die Caritas Oost-Vlaanderen op dit gebied organiseerde. Maar hij heeft
zijn deskundigheid vooral ook naar de werkvloer van de voorzieningen gebracht. Niet alleen stelde
hij de ethische adviezen van het VVI en Zorgnet voor in de Coördinatiecomités, maar hij bracht ze
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ook in een heel concrete vertaling op talloze vormingsdagen in vooral woon- en zorgcentra, tot bij
verpleegsters en zorgkundigen.
Voor de andere zorgsectoren was hij (en is hij nog steeds) een zeer gewaardeerd lid van verschillende ethische commissies.
Het tweede domein dat hem nauw aan het hart ligt is de pastoraal. Hij heeft mee het project van de
pastorale animatoren in de zorgsector geïnspireerd, helpen vorm geven, tientallen contacten gelegd
en al die tijd lang mee de begeleiding gedaan. Zonder zijn kennis en contacten met de voorzieningen zou dit project vandaag niet zijn wat het is. Maar ook in de vorming en begeleiding van pastorale werkers en vrijwilligers was de inbreng van Daniël zeer groot.
Het derde terrein waarop hij jarenlang bij ons actief was, en dat wellicht minder bekend is bij u allen, is dat van de armoede. Daniel is betrokken geweest bij de oprichting van het Crisisfonds Caritas
Oost-Vlaanderen, en bij het ondersteunende fonds Sarefat, en hij is een actieve bestuurder van Caritas Hulpbetoon. Hij blijft deze organisaties nog een tijdje steunen.
Ik kan uiteraard nog uitweiden over zijn inbreng in de organisatie van het Caritas-secretariaat, de
begeleiding van onze medewerkers, zijn inbreng in Caritas-Vlaanderen, enz.
Maar u heeft hem vooral gekend op een paar van de voormelde domeinen, die voor de Caritaswerking zo belangrijk zijn. We mochten hem daar kennen als een bescheiden, maar zeer aanwezig persoon. Bescheiden, want hij houdt zich wat op de achtergrond, hij komt niet direct met zijn mening
of standpunt op de voorgrond. Maar hij is wel aandachtig aanwezig en komt tussen wanneer het pas
geeft. En dat doet hij vanuit een sterke deskundigheid, die niet alleen steunt op zijn jarenlange kennis van ethiek en pastoraal, maar ook de blijvende vorming die hij voor zichzelf cultiveerde via studiedagen en heel wat vakliteratuur. Daarbij is Daniël een open en geduldig man, die gelooft in de
weg, in het traject dat je met mensen kunt gaan.
Daniël, we zijn je heel dankbaar om alles wat je voor Caritas hebt gedaan en betekend, maar ook
voor de manier waarop je dat alles gedaan hebt, voor de mens, de priester die je bent.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Afscheidswoord na 18 jaar Caritas
uitgesproken door E.H. Daniël De Backer op de vormingsavond 22/10/2015
Met grote tevredenheid zie ik hier een groep mensen bijeen die mij in de loop van die jaren gedragen hebben in de zorg voor onze christelijk geïnspireerde organisaties. Ik hoop dat deze organisaties
blijven bewaken dat zij geen doel op zichzelf worden, maar dat de zorg voor menswaardigheid primair blijft.
Ik ben heel dankbaar tegenover vele mensen die mij hebben mee-gevormd tot wie ik ben.
Eerste woord:
- Dankbaar tegenover de vele mensen - gekwetst door fysieke of materiële ellende, getekend door
psychische kwellingen, door sociale uitsluiting, door moeilijkheden om hun leven zin te geven - die
door hun appel op medemenselijkheid, mij beter hebben leren zien waar het in het leven echt op aan
komt. Zij waar het immer actuele bewijs dat wat Antoine de Saint-Exupéry schreef in zijn 'De Kleine Prins' waar is: 'Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Alleen met het hart kan je goed zien'.
- Dankbaar tegenover de vele zorgdra(a)g(st)ers die ik in de loop van mijn leven op diverse parochies, in het onderwijs, in de zorgwereld, heb mogen leren kennen en waarderen. Velen hebben mij
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door hun gave menselijkheid, door het vol te houden in de spanning tussen goede organisatie en
diepmenselijke betrokkenheid, echt gelukkig gemaakt. Ik heb zo vaak ervaren hoe waar het is wat
Toon Hermans zei na een ziekenbezoek: 'als het niet goed met mij gaat, en ik zie hoe die jonge
vrouw met zachte hand en eindeloos geduld die oude man te eten geeft, dan besef ik weer wat leven
is'…
- Dankbaar tegenover bisschop Luc Van Looy, tegenover bisschop Arthur Luysterman die mij op
voorstel van vicaris De Geest, de opdracht in Caritas toevertrouwde. De ruimte die ik kreeg omdat
ik mij niet met het beleid diende bezig te houden, maakte het mogelijk dat ik mij niet als 'man van
het systeem' moest gedragen… Dat creëerde veel vrijheid om op een open wijze met het verhaal
van mensen bezig te zijn, veel meer dan met systemen en structuren…
- Dankbaar tegenover de medewerkers op het caritassecretariaat met wie ik - al klinkt dat wat pathetisch, - in goede en kwade dagen - de evoluties in de gezondheids- en welzijnszorg kon meebeleven…
- Dankbaar tegenover alle medewerkers in de pastorale zorg, die vaak in niet gemakkelijke omstandigheden, altijd weer uitgedaagd worden om hun weg te vinden in de spanning tussen loyaliteit met
de opdrachtgevers en de concrete betrokkenheid bij individuele kwetsbare mensen.
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- Dankbaar tegenover de leden van de Raad van Bestuur van Caritas Oost-Vlaanderen.
- Dankbaar tegenover de vele directies en medewerkers met wie ik
mocht samenwerken, wiens zorgen en vragen mij uitdaagden om als
mens en als christen bij hen aanwezig te zijn in deze evoluerende tijden en veranderende structuren. Ik heb inderdaad nogal wat veranderingen meegemaakt….Die ontwikkelingen een positieve uitdaging te
laten zijn was niet altijd eenvoudig… Trouw aan mijn kerkelijke opdracht en oprecht loyaal tegenover de organisaties waarvoor ik mij
probeerde in te zetten.
Mijn geboorteplaats grenst aan Zeeland. De Zeeuwen zijn
een volk, voortdurend in gevecht met het wassende water…. De spreuk luidt: Luctor en emergo - worstel en
kom boven… Ook dit woord heeft mij levenslang hoop en moed gegeven.
Naar de toekomst: in de dwang van systemen blijven zoeken naar het wezenlijke…
Ik ben dankbaar dat ik mocht meegaan met een aantal mensen en organisaties in dit blijvende
spanningsveld tussen de dwang van systemen en hun zakelijkheid en het willen blijven aanbieden
van goede, betrokken, menswaardige zorg.
Voor mij die christen wil zijn in deze actuele tijd lijkt dit mij een heel grote uitdaging te zijn: hoe ga
je om met wat ik durf te noemen de Toyotisering van de gezondheids- en welzijnszorg met de
daar onlosmakelijk mee verbonden: de ontzieling.
Eén van de grote spanningen waarmee we te maken hebben is aan de ene kant de overdaad aan
structuren, verplichtingen allerhande, procedures, tijdsmanagement etc… en de wil en het fundamentele verlangen van hulpverleners om mensen nabij te zijn…Hoe bereik je een evenwicht tussen
een goede structuur (want structuren zijn absoluut noodzakelijk) en het fundamentele verlangen van
mensen in de zorg om goed te zijn?
Een goede zorg voor mensen kan maar groeien via kleine betrokkenheid. De Joodse filosoof, Levinas, sprak over 'De kleine goedheid'. Grootse structuren, of economische plannen doen ons nadenken maar ze hebben nooit het laatste woord. Als mensen bereid zijn om het voor elkaar op te
nemen en zich laten aanspreken door het gelaat, de stille vraag van een medemens, kan er mededo-
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gen groeien tussen mensen. Als structuren het mededogen verschrikkelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, zijn we dan goed bezig?
Is het geen fantastische uitdaging in onze systemen ruimte te blijven maken voor de kleine goedheid
van mens tot mens? Kan de bijbelse inspiratie hier van geen onschatbare waarde zijn? Zit daar niet
een hedendaagse tegendraadse kern van onze ‘christelijke identiteit?
“Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Ze blijft mogelijk,
ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke poging om het menselijke helemaal
te organiseren is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte
voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone
mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt,
ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad. De kleine goedheid kruipt
overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel ‘gek’ – een
‘dwaze goedheid’ – maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar wordt
ook nooit overwonnen!”
Waar wij, als kwetsbare mensen elkaar bemoedigen, en tot steun zijn, wordt er iets ervaarbaar van
wat voor mij de kern van het menszijn raakt. De zorg om een menselijke wereld in Gods Naam.
Daar is IEMAND ons in voorgegaan. Dat was en blijft mijn fundament om in alle openheid, met
lukken en mislukken, in diepe innerlijke vrede, met velen van jullie te kunnen samenwerken. Dank
omdat ik zo vaak heb mogen voelen dat velen dit waardeerden.
Ik wil er nog iets aan toevoegen - sommigen vinden dit gedicht wat cynisch - maar ik vind het zo'n
mooie hulde aan velen die ik op mij weg ontmoette.
ROEPING
Zuster Immaculata die al vierendertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de teevee.
Toch goed dat er een God is.

(Gerard Reve).
Dat ik die kleine goedheid bij zoveel mensen, heb ervaren en af en toe heb mogen bemoedigen, dat
stemt mij bijzonder dankbaar.
Dank U wel, allemaal.
Daniël De Backer
1daniel.debacker1@gmail.com
terug naar inhoud

Netwerkavond rond maatschappelijke inzet
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Omdat Kerk dienst aan de samenleving is …
De Amerikaanse sciencefiction film ‘Contact’ uit 1997 gaat over een wetenschapper die bewijs
zoekt voor buitenaards leven. Wanneer Contact als naam gekozen is voor het nieuwe Netwerk voor
maatschappelijke inzet in het bisdom Gent, dan gaat het niet over contact met buitenaardse wezens,
maar met heel reële mensen in onze directe omgeving.
In de Vlaamse bisdommen groeide de bekommernis om mensen en organisaties bijeen te brengen
die aandacht hebben voor diaconie en maatschappelijke inzet. Al veel langer bestaat in Vlaanderen
het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, ontstaan in de nawerking van het tweede Vaticaans concilie. Nu creëren de bisdommen ook regionaal een platform waar diaconale initiatieven met elkaar in
contact komen: in Antwerpen het netwerk Attent, in andere Vlaamse bisdommen een dienst diaconie, in het bisdom Gent het netwerk Contact. Contact neemt het diaconaal werk van anderen niet
over, maar wil de aandacht voor diaconie versterken en integreren in de verschillende geledingen
van het bisdom. Contact voorziet jaarlijks een tweetal netwerkmomenten waar men elkaar kan ontmoeten, uitwisselen en reflecteren over maatschappelijk engagement vanuit evangelische inspiratie,
samen met mensen van een andere achtergrond of overtuiging.
Tijdens de eerste netwerkavond op 26
november 2015 werd Contact voorgesteld. De vijftigste verjaardag van de
afkondiging van Gaudium et Spes op
7 december 1965 was een uitgelezen
kans om deze tekst, die een orgelpunt
betekende voor het concilie, in het
licht te stellen. Prof. Johan Verstraeten
schetste de taak van een dienende
Kerk in de samenleving vandaag, tegen de achtergrond van Gaudium et
Spes en de evolutie die daarop volgde.
Daarmee gaf hij meteen invulling aan
de sleutelwoorden van het netwerk:
verbinden, verdiepen en versterken.

Verbinden
Het netwerk wil verschillende maatschappelijke spelers bijeenbrengen, die elk op hun manier werken aan gerechtigheid, vrede en de gemeenschappelijke zorg voor de schepping: vrijwilligers en beroepskrachten van uiteenlopende organisaties, verantwoordelijken van parochies, zorgvoorzieningen en sociaal-culturele bewegingen, sleutelfiguren uit allerlei diensten en werkgroepen, specialisten met een academische of maatschappelijke achtergrond,… Deze uitnodiging tot ontmoeting en
dialoog is ook gericht naar mensen en verenigingen van andere religies of levensbeschouwingen.
‘Er is veel werk te doen, vooral ook in samenwerking met anderen’, benadrukte Prof. Verstraeten.
Contact wil de verbinding maken tussen geloof en maatschappelijke inzet. Gaudium et Spes vormde
een keerpunt in de kerkgeschiedenis en plaatste de Kerk midden in de wereld, met een taak naar deze wereld toe. Paus Franciscus knoopt daarbij aan en ziet de Kerk niet als een buitenstaander die
zijn principes aan de wereld oplegt, maar als een gemeenschap die authentiek aanwezig hoort te
zijn, in direct contact met mensen, mee bouwend aan een nieuwe wereld. Hij verbindt de sociale

leer van de Kerk en zorg voor de arme met zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis.
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Contact met de armen, aandacht voor de reële noden van mensen, zorg voor de aarde is een opdracht voor parochies en bewegingen. Spiritualiteit en het concrete leven, liturgie en diaconie dienen met elkaar verbonden te worden.

Verdiepen
We hebben geen nood aan een spiritualiteit die ons verder van de wereld afbrengt, wel aan herbronning, verdieping en vorming, aan een spiritualiteit die op het reële leven geënt is. In die spanning
moeten we ons begeven: hernieuwde aandacht voor onze evangelische en kerkelijke bronnen, en tegelijk echt in de wereld staan.
Het evangelie is de diepste fundering van onze inzet. Kerkelijke documenten als Gaudium et Spes,
de teksten van Medellin (1968), de bevrijdingstheologie en de synode over de rechtvaardigheid
(1971), Octogesima adveniens (waar voor het eerst duidelijk aandacht wordt besteed aan het leefmilieu) verdienen bestudeerd te worden.
Gaudium et Spes hanteerde de methode ‘zien – oordelen – handelen’ en verdiepte deze theologisch,
als een onderzoeken van de tekenen van de tijd en een interpretatie ervan in het licht van het evangelie. Daarachter schuilt het beeld van een God die overal aan het werk is, ook op plaatsen waar we
Hem niet verwachten – ook buiten de Kerk, ook op plaatsen waar we dit liever niet zien. Wanneer
we deze tekenen lezen vanuit het evangelie laat dit ons iets nieuws zien, dat onze gesloten kijk kan
openbreken en tot nieuwe inzichten leidt. Prof. Verstraeten: ‘Dit sprankelende, inspirerende, vernieuwende van het evangelie, dat ook kritisch kan zijn, dat beleven we te weinig.’

Versterken
Contact vertrekt vanuit deze inspiratie en wil de krachten versterken van wie zich inzetten voor een
meer solidaire samenleving en voor de hele schepping. Daarmee wil het netwerk het spoor verder
uitdiepen van het conciliair proces dat de Wereldraad van Kerken in 1983 begonnen is. Prof. Verstraeten verwees naar de optie voor de armen, die duidelijk verbonden is met Gaudium et Spes en
met het ‘pact van de catacomben’ dat een aantal bisschoppen kort tevoren (nov. 1965) hadden gesloten. Daarin beloofden ze een ‘dienende en arme Kerk’ te zijn. Gaudium et Spes legt een sterke
nadruk op rechtvaardigheid en herverdeling. Prof. Verstraeten: ‘De Kerk moet niet alleen aan liefdadigheid doen, maar ook vragen stellen over structurele vormen die tot onrechtvaardigheid leiden.’
Paus Franciscus radicaliseert deze optie: ‘Elke individuele christen en elke gemeenschap is geroepen om een instrument te zijn van God voor de bevrijding van de armen.’
Het netwerk wil deze roep sterk laten klinken en benadrukt de waarde van zowel concreet dienstwerk als van structureel engagement. Tijdens de eerste netwerkavond gebeurde dit alvast door enkele initiatieven in de kijker te plaatsen. Karel Malfliet, medewerker van Ecokerk, gaf toelichting bij
Laudato Si’ en de ecologische bekommernis die de Kerk met velen deelt. Pieter Vandecasteele
opende een waaier van solidariteitsorganisaties die via het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede met
elkaar in verbinding staan. Hilde Geraets, stafmedewerker van Orbit, vertelde hoe samenleven met
migranten en vluchtelingen mogelijk is. Lieven De Pril stelde het nieuwe beleidsplan van Welzijnsschakels voor de komende vijf jaar voor.
Een dienende Kerk, die in contact staat met het leven van mensen, hun vreugde en hoop, hun verdriet en angst kent en voor hen in de weer is: sciencefiction uit 1965, een utopie… of vandaag toch
mogelijk? Dat de Kerk niet ‘buitenaards’ hoeft te zijn maar een verschil kan maken, toont de Samenlevingsprijs die De Tinten diezelfde avond kreeg van de stad Gent. Als Kerk willen we ín deze
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wereld en ín de geschiedenis van mensen staan. We willen in gesprek gaan en de samenwerking bevorderen met iedereen, die deze wereld meer bewoonbaar en leefbaar wil maken – voor iedereen.

(Om op de hoogte te blijven van activiteiten van het netwerk: neem contact met
Caritas Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen, Olga Huylenbroeck, Nederpolder 24, 9000 Gent
tel. 09 224 37 69 – olga.huylenbroeck@scarlet.be)
Jan Michels
terug naar inhoud

Caritas en de vluchtelingen
Op vrijdag 21 augustus zond onze bisschop per mail een brief aan pastoors, oversten van religieuze
gemeenschappen, voorzitters van kerkfabrieken en VZW’s, met de vraag: “op welke manier kunnen
jullie meewerken om de opvang van vluchtelingen mogelijk te maken?” Op diezelfde dag richtte Caritas International een oproep tot ‘solidaire huiseigenaars’ om het hoofd te
helpen bieden aan de opvangcrisis. “Er is onderdak nodig, sanitair, voedsel,
gezondheids-zorg, materiële ondersteuning, maar vooral veel liefde, veel begeleiding en een open, warm, menselijk onthaal” suggereerde onze bisschop.
Nog voor de middag was er een aanbod van kasten stoelen, huisraad, enz. uit
een klooster dat werd leeggemaakt. Een deken meldde dat zijn parochie al
twee Syrische families opving en ondersteunde. Een ander trommelde zijn
medewerkers op om dringend te gaan samenzitten. En zo hield dit dagenlang aan. Drie groepen reacties kwamen er binnen: mensen, kloosters en een paar kerkbesturen die een woning, appartement,
studio ter beschikking wilden stellen; parochies en dekenaten die materiele hulp verzamelden en
tenslotte ook heel wat mensen die zich aanmeldden voor vrijwilligerswerk. Net zoals bij Caritas International in Brussel. Daar werden ze zowel overspoeld met een aanbod van woningen (meer dan
400) als van vrijwilligers (zowat 800) uit het hele land.

Wat kunnen we doen?
Orbit vzw, de solidariteitsbeweging van de Vlaamse kerk voor wat met diversiteit en migratie te
maken heeft, had op dat ogenblik al “10 tips voor burgers die hun solidariteit concreet willen maken” rondgestuurd en op hun website geplaatst (www.orbitvzw.be). De eerste tip nodigt uit om niet
iets op je eentje te gaan doen, maar samen met anderen. Het komt in alle volgende tips naar voor:
span dus samen met vrienden en kennissen, met gelijkgezinden en medeparochianen. En wend je
dan tot initiatieven en organisaties in je omgeving die al bezig zijn met vluchtelingen en migranten:
een lokaal opvanginitiatief, het OCMW, een welzijnsschakel. Die kunnen je op weg helpen om
concreet aan de slag te gaan.
Net zoals Caritas. Gent was de eerste plek waar Caritas mensen die zich als vrijwilligers gemeld
hadden, samenbracht om ze wat wegwijs te maken in de problematiek en in de mogelijkheden. Het
begin van deze vormings- en infoavond had veel gemeen met de vluchtelingencrisis: 27 mensen
hadden zich aangemeld, en naarmate het aanvangsuur dichterbij kwam, moesten steeds meer stoelen
bijgezet voor de in totaal zowat 70 aanwezigen. Het vicariaat Brussel overtrof op dat vlak trouwens
alles: vier mensen hadden zich ingeschreven en er daagden liefst 125 kandidaat-vrijwilligers op.
Grote solidariteit dus overal. Dat bleek onder meer nog op de infoavond die de Stad Gent heeft ingericht: ook daar was de zaal te klein!
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Wegwijs in de procedure
Maar werd er geen domper gezet op al dat enthousiasme? In de kortste keren wisten de hulporganisaties geen blijf meer met de materiële hulp: onvoldoende stockeerruimte! Huiseigenaars belden na
een paar weken ongerust omdat ze nog niets gehoord hadden van Caritas: medewerkers doorkruisten het land om het aanbod te bekijken en contracten af te sluiten, maar meer dan 400 plaatsbezoeken krijg je niet van de éne dag op de andere afgelegd. En de vrijwilligers? Die hoorden op de infovergaderingen dat de hele procedure van herkenning wel haar tijd zou vragen. Inderdaad, als asielzoekers na de lange wachtrijen bij de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd zijn, worden ze
overgebracht naar ‘noodopvang-plaatsen’: kazernes en andere grote gebouwen (zoals bij ons
Westakkers, en campings in de Ardennen). Dan begint het onderzoek van hun asielaanvraag door de
bevoegde diensten. Dat kan best 6 tot 9 maanden duren, ook al beloofde het Hoog Commissariaat
voor de Vluchtelingen de procedures voor Syrische gezinnen te bespoedigen. Zolang worden enkel
specifieke groepen (mensen met beperking, alleenstaande vrouwen met kinderen, zieken) voor begeleiding naar bv. Caritas doorverwezen.
Wanneer vluchtelingen een erkenning krijgen dan krijgen ze twee maanden de tijd om de noodopvang te verlaten en zich te vestigen in een stad of gemeente (in principe volgens het spreidingsplan
van de regering; maar in feite dikwijls naar eigen keuze). Dan pas zal de opvangcrisis zich vertalen
in een ‘integratiecrisis’ waar vrijwilligers volop hun rol kunnen spelen. Maar het is natuurlijk wel
zo dat er in de maanden voor de zomer ook al heel wat mensen een asielvraag hadden ingediend.
Als die hun erkenning volgens de Conventie van Genéve krijgen, komen die nu al uit de opvang en
kunnen ze op zoek naar huisvesting. Zowel Caritas als de LOI’s (Lokale Opvang Initiatieven) van
de gemeenten (begeleiding door OCMW), zijn daar nu volop mee bezig.
Hoe dan ook, vrijwilligers die zich willen engageren, kunnen zich nu al inschakelen in werkgroepen
en Welzijnsschakels, of kunnen bij Caritas aan de slag in de zoektocht naar huurpanden; of kunnen
zich kandidaat stellen voor begeleiding van een gezin, of Nederlandse les of huistaakbegeleiding
van kinderen, enz. enz.

Samenwerking in de noodopvang
Voor de regering en Fedasil (belast met de opvang) is het al zes maanden alle hens aan dek om de
opvangcapaciteit te verhogen. Maar ook bij de niet-gouvernementele organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Rode Kruis, Caritas wordt alles in het werk gesteld om de bestaande werking
uit te breiden. Dat is ook zo in vele steden en gemeenten waar besturen en OCMW’s zich samen
voorbereiden voor de volgende stap: de opvang van de erkende vluchtelingen. Voor ons is hierbij de
hint van onze bisschop belangrijk: “We willen dit niet alleen doen, maar in samenwerking met de
gemeentes, met de overheid, met OCMW’s en dergelijke organisaties.” Vandaar dat al een paar van
de aangeboden appartementen in ons bisdom bewoond worden door vluchtelingen die bij het
OCMW kwamen aankloppen…
Ondertussen is Caritas buiten zijn individuele opvang van op dit ogenblik 829 vluchtelingen (men is
nog op zoek naar woongelegenheid voor 125 mensen) ook in de ‘collectieve noodopvang’ gestapt:
de eerste opvang in grote centra. In Scherpenheuvel worden 170 mensen opgevangen en in Spa 70.
Er lopen onderhandelingen over 3 projecten voor een noodopvang van 700 bijkomende plaatsen, en
een uitbreiding voor de opvang van minderjarigen. In alle provincies worden er vormingsactiviteiten voor vrijwilligers opgestart om in deze initiatieven te komen meehelpen.
Luk De Geest
terug naar inhoud
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Het Sint-Baafshuis.
Vormingsinitiatieven en vergaderingen van Caritas Oost-Vlaanderen gaan sinds begin van dit werkjaar door in het Sint-Baafshuis, het vormingscentrum van het bisdom.
Het ligt vlakbij de Sint-Baafskathedraal (links als u voor de kathedraal staat), en heeft als adres en
toegang Biezekapelstraat 2.
Een woordje uitleg.
Het gebouw is het vroegere
bisschoppelijk seminarie. De
herstelde vleugel aan de hoek
van Sint-Baafsplein en Biezekapelstraat werd als seminarie
ontworpen door architect Pieter Huyssens in opdracht van
bisschop Anton Triest en dateert van 1623. Ruim een eeuw
later (1742) gaf bisschop Vander Noot opdracht om een
nieuwe vleugel te bouwen aan
de overzijde van een binnenplaats met hoofdzakelijk kamers voor de seminaristen. De
architect was David ’t Kindt.
Twintig jaar later ontwierp
diezelfde bouwmeester een uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw dat een verbinding maakte
tussen het eerste, het pas aangekochte ‘Hof van de Heren van Bieze’ (verderop in de Biezekapelstraat) en de vleugel van 1742. De bouwwerken werden uitgevoerd in de jaren 1763 tot 1773. Op
het einde van de 18° eeuw werd dan de ruimte parallel met de kathedraal opgericht, zodat er een
binnenplein gecreëerd werd.
Het gaat dus om een zeer oud gebouw met een uitgebreide geschiedenis, dat eeuwenlang als seminarie, dus vormingscentrum, heeft dienst gedaan. Na de eerste wereldoorlog, in de jaren 20, verhuisde de priesteropleiding naar het gebouw aan de Reep, de huidige Vlerickschool. Van toen af
werd het gebouw ingezet als lagere school (Klein Bavo van de Zusters van Liefde). Nu is de eerste
vleugel (Huyssens) en ook het gedeelte langs de kathedraal weer in gebruik, en wel in een functie
die parallel loopt met de oorspronkelijke bedoeling. Het wordt vandaag vooral gebruikt door Pedic,
de vormingsdienst van het katholiek onderwijs in onze provincie. Maar ook het CCV, Centrum voor
christelijk vormingswerk, heeft er zijn plek, en ook de opleiding voor pastoraal werk.
Ondertussen wordt hard gewerkt om ook her bindingsgedeelte (’t Kindt) in gebruik te kunnen nemen. Naast nog meer leslokalen en wat burelen komt daar de bibliotheek.
Voor de verdere restauratie is het nog wachten op de toelatingen van Erfgoed Vlaanderen.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
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Kalender vormingsactiviteiten CCV- Caritas Oost-Vlaanderen
Open vormingsaanbod voor medewerkers en leidinggevenden in zorgvoorzieningen
Vormingsnamiddag: Spiritualiteit in de zorg. Er is geen medicijn voor spirituele pijn
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers, leden van pastorale werkgroepen en werkgroepen zingeving in zorgvoorzieningen
Inleider:
Katrien Cornette
Wanneer: dinsdag 19 januari 2016, 14u-17u
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. Zorgnet-Icuro

Vormingsnamiddag: Spiritualiteit in de zorg. Onmacht en spirituele pijn bij de zorgverlener
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers, leden van pastorale werkgroepen en werkgroepen zingeving in zorgvoorzieningen
Inleider:
Katrien Cornette
Wanneer: dinsdag 19 april 2016, 14u-17u
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. Zorgnet-Icuro

Opleiding: Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen
Doelgroep: zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Inleider:
Axel Liégeois
Wanneer: 19/01, 4/02, 16/02, 1/03, 15/03, 12/04, 26/04, 10/05/2016, telkens 13u30-17u30
Waar:
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, Kortrijk
Organisatie: Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en Oost-Vlaanderen,
e.a.

Vormingsavond: Zingeving in de postmoderne tijd
Doelgroep: bestuurders, directies, leidinggevenden en medewerkers van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Inleider:
Herman De Dijn (KU Leuven)
Wanneer: dinsdag 1 maart 2016, 20u-22u
Waar:
Sint-Baafshuis, Gent
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Avondlezing: Dictatuur van de autonomie en beslissingsbekwaamheid van de patiënt
Doelgroep: zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Inleider:
Dr. An Haekens
Wanneer: dinsdag 8 maart 2016, 19u30 tot 22u
Waar:
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, Kortrijk
Organisatie: Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en Oost-Vlaanderen,
e.a.
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Avondlezing: Giftige religie en spiritualiteit? (‘Toxic spirituality’ and fundamentalism)
Doelgroep: breed publiek
Inleider:
Prof. Daniel Schipani (lezing in het Engels)
Wanneer: maandag 14 maart 2016, 19u30-22u
Waar:
Hof Van Lierde (Antwerpen)
Organisatie: CCV Caritas (CAIROS) i.s.m. UCSIA

Infoavond: Opleiding pastoraal werk(st)er in zorgvoorzieningen en parochie-assistent
in het bisdom Gent
Doelgroep: alle geïnteresseerden
Wanneer: woensdag 13 april 2016, 19u-22u
Waar:
Sint-Baafshuis, Gent
Organisatie: HDGI – bisdom Gent
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Vormingsaanbod voor pastores, pastoraal animatoren en pastorale medewerkers
Tweejarige opleiding: Pastorale supervisie
Doelgroep: (toekomstige) supervisoren en begeleiders in pastorale context
Inleiders:
Dominiek Lootens (CCV Caritas-Cairos), Sybryn Leirs (CCV Antwerpen),
Johan Hovelynck (KU Leuven)
Wanneer: voorjaar 2016 – najaar 2017 (start tweedaagse op 10-13/01/2016)
Waar:
Abdij OLV van Nazareth, Brecht
Organisatie: CCV Caritas (CAIROS)

Vormingsnamiddag: Spiritualiteit in de zorg. Er is geen medicijn voor spirituele pijn
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers, leden van pastorale
werkgroepen en werkgroepen zingeving in zorgvoorzieningen
Inleider:
Katrien Cornette
Wanneer: dinsdag 19 januari 2016, 14u-17u
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. Zorgnet-Icuro
Vormingstweedaagse: Pastorale en spirituele zorg – geloofsvragen en levensbeschouwing
Doelgroep: pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Inleiders:
Ruard Ganzevoort (VU Amsterdam) en Dominiek Lootens
Wanneer: donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016
Waar:
Het Rustpunt, Gent
Organisatie: CCV Caritas (CAIROS)

Studiedag: Wie zeg jij dat ik ben? Over spirituele zorgverlening en pastorale zorg
Doelgroep: pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen en gevangenissen
Inleiders:
Prof. Daniel Schipani (Associated Mennonite Biblical Seminary, Elkhart, I.),
Prof. Doris Nauer (Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar), e.a.
Wanneer: donderdag 3 maart 2016, 9u-15u30
Waar:
Hof van Lierde (Antwerpen)
Organisatie: UCSIA i.s.m. CCV Caritas (CAIROS)
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Vormingsnamiddag: Spiritualiteit in de zorg. Onmacht en spirituele pijn bij de zorgverlener
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers, leden van pastorale
werkgroepen en werkgroepen zingeving in zorgvoorzieningen
Inleider:
Katrien Cornette
Wanneer: dinsdag 19 april 2016, 14u-17u
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. Zorgnet-Icuro

Spiritualiteitsdag voor pastores: Franciscus van Assisi, mysticus van nabijheid
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen en
parochieassistenten
Inleider:
André Jansen ofm
Wanneer: donderdag 19 mei 2016, 9u30-18u
Waar:
abdij Roosenberg, Waasmunster
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag voor pastores: Bij U is er vergeving en daarvan leven wij
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen en
parochieassistenten
Inleider:
br. Manu Van Hecke (abt van de Sint-Sixtusabdij)
Wanneer: dinsdag 24 mei 2016, 9u30-18u
Waar:
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Internationaal seminarie voor interculturele pastorale zorg: Care and counselling as social
action. Interreligious cooperation in urban migration contexts
Doelgroep: pastorale en spirituele zorgverleners in zorgvoorzieningen, parochies,
gevangeniswezen, welzijnswerk, e.a.
Wanneer: zondag 11 - vrijdag 16 september 2016
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: SIPCC i.s.m. CCV Caritas (CAIROS) en UCSIA

Vormingsaanbod voor bestuurders, directies en leidinggevenden
Vormingsavond: Zingeving in de postmoderne tijd
Doelgroep: bestuurders, directies, leidinggevenden en medewerkers van zorg- en
welzijnsvoorzieningen
Inleider:
Herman De Dijn (KU Leuven)
Wanneer: dinsdag 1 maart 2016, 20u-22u
Waar:
Sint-Baafshuis, Gent
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen
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Spiritualiteitsdag voor bestuurders, directies en leidinggevenden: Op zoek naar waardigheid
en (mede)menselijkheid in werk en leven
Doelgroep: bestuurders, directies en leidinggevenden van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Inleider:
Luc Bulckens (alg. directeur woonzorgnetwerk Vincenthove, Roeselare)
Wanneer: dinsdag 7 juni 2016, 9u30-18u
Waar:
Sint-Sixtusabdij Westvleteren
Organisatie: CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Meer info:
activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent of jan.michels@ccv.be
activiteiten van CCV Caritas - Cairos: www.ccv.be/cairos of dominiek.lootens@ccv.be
Inschrijven voor activiteiten van CCV Caritas - Cairos: tanja.milos@ccv.be
Andere activiteiten en opleidingen:
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be
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: puc-kulak.be
SIPCC, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling: www.sipcc.org
UCSIA: www.ucsia.org
Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Zorgnet Icuro: www.zorgneticuro.be

terug naar inhoud

Vormingsnamiddagen: Spiritualiteit in de zorg.

Korte inhoud:
NAMIDDAG 1: Er is geen medicijn voor spirituele pijn
Tijdens de eerste namiddag verduidelijken we aan de hand van filmfragmenten en casussen wat
precies onder ‘het spirituele’verstaan wordt. We oefenen met twee modellen om de spirituele component concreet aan te wijzen. We verduidelijken hoe we pijn op spiritueel vlak kunnen observeren
en zoemen in op grondhoudingen die nodig zijn om deze pijnin de zorg tegemoet te treden.
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NAMIDDAG 2: Onmacht en spirituele pijn bij de zorgverlener
Niet alleen patiënten lijden aan spirituele pijn, ook zorgverleners. Hoe gaan we om met het appel
dat onophoudelijk op ons af komt? Hoe houden wij de zorg vol, en vooral: hoe houden wij het
vol met onszelf? Tijdens deze namiddag delen we iets rond de weg die we hieromtrent reeds hebben
afgelegd.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Vormingstweedaagse rond spiritualiteit en pastorale zorg.

Vormingstweedaagse rond spirituele en pastorale zorg
Geloofsvragen en levensbeschouwing
Gent, donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016

Pastorale zorg speelt zich af tussen de polen van kerkelijke en gelovige presentie, hulpverlening,
medemenselijkheid en empowerment. Zo is de pastor altijd in zekere 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 therapeutisch en medemenselijk pastoraat, het sociaalkritisch en diaconaal pastoraat. Elk
van deze modellen legt verschillende accenten op het vlak van ‘inhoud’ en ‘relatie’.
De narratieve benadering van pastorale zorg 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 tolk en gids: hij/zij draagt bij aan het zelfverstaan van de gesprekspartner in zijn of
haar context. De pastor helpt verbindingen te leggen tussen het eigen verhaal van de gesprekspartners en dat van belangrijke anderen, en 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.
Een folder volgt nog.
terug naar inhoud
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Kennismakingsdag Goldly Play
Ben je op zoek naar een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen?
Misschien hoorde je al spreken over Godly Play, een vernieuwende én diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit onze geloofstraditie. Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij
catechese, godsdienstonderwijs voor leerlingen met gewone en bijzondere noden, ziekenhuispastoraal, pastoraal met mensen met een beperking, momenten van bezinning en vorming met volwassenen …
Nieuwsgierig? Je bent welkom op zaterdag 16 januari 2016 om kennis te maken met drie verschillende verhalen.

Klik hier voor de informatiefolder

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

terug naar inhoud

Basiscursus Goldly Play verteller en begeleider
Deze internationaal erkende driedaagse geeft de nodige training en achtergrond om zelf aan de slag
te gaan als Godly Play verteller en begeleider. Je wordt hierbij begeleid door An Mollemans en/of
Katie Velghe.
Elke vormingsdag brengt een mix van praktijk — door het zien van voorbeelden en het zelf inoefenen van de verhalen — en van visie rond spiritualiteit van kinderen en de eigenheid van Godly Play.
De drie dagen vormen één geheel.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Vormingsavond: Zingeving in de postmoderne tijd
Zin vinden lijkt in onze postmoderne tijd niet evident. We hebben het nog nooit zo goed gehad en
toch zijn velen niet gelukkig of ‘zien ze het niet meer zitten’: gebroken relaties, depressies, zelfdodingen, … Praktisch zeker heeft dit te maken met de manier waarop wij leven en ons voorstellen
hoe we moeten leven. Wellicht schort er iets aan de heersende gedachte dat ‘leven’ en ‘zin’ iets is
dat we zelf kunnen beheersen: zin-geving in plaats van zinvinding?
Deze avond gaat dood op dinsdag 1 maart 2016 en wordt ingeleid door prof. Herman De Dijn
Een folder volgt nog.
terug naar inhoud

Studiedag: Wie zeg jij dat ik ben?
Over spirituele zorgverlening en pastorale zorg
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UCSIA biedt deze studiedag aan op donderdag 3 maafrt 2016 in samenwerking met Caritas Antwerpen/CAIROS, het Bisdom Antwerpen en Relevant.
Tegen een achtergrond van secularisering kleurt de samenleving door migratie meer multicultureel
en multireligieus, ook in de instellingen. De medische en interdisciplinaire zorg zoekt naar nieuwe
modellen die ook een plaats inruimen voor de existentiële en religieuze vragen van zorgverlener en
patiënt. Pastores staan op een kruispunt: focussen op professionalisering; de weg van presentie; zich
inzetten voor inter-levensbeschouwelijke zorg; zich richten op beleidsondersteuning. Kan pastorale
zorg in de huidige context enkel vanuit christelijke geloofstradities worden ingevuld? Pastorale zorg
herdoopt als spirituele zorg? Hoe past het gesprek tussen levensbeschouwingen en tradities hierin?
De pastorale theologen Daniel Schipani (Verenigde Staten) en Doris Nauer (Duitsland) duiden en
beantwoorden deze vragen. Tien getuigenissen illustreren hoe deze vraag leeft in Vlaanderen; de officiële functietitel van deze collega’s ook: zinzorger en pastor, spirituele zorgverlener, aalmoezenier
…
Een folder volgt nog.
terug naar inhoud

Spiritualiteitsdagen voor pastoraal vrijgestelden
Jaarlijks organiseert CCV – Caritas Oost-Vlaanderen spiritualiteitsdagen voor pastorale zorgverleners die in de zorgsector actief zijn als pastor, pastoraal animator of pastoraal medewerker, of als
pastoraal vrijgestelde in een parochie.
We bieden twee mogelijkheden aan:
donderdag 19 mei 2016 in de Roosenbergabdij te Waasmunster onde begeleiding van André Jansen
o.f.m., auteur van ‘Franciscus van Assisi. Mysticus van nabijheid’.
dinsdag 24 mei in de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren op dinsdag 24 mei 2016 onder begeleiding
van broeder Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij.
Een folder volgt nog.
terug naar inhoud
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Spiritualiteitsdag voor bestuurders, directies en leidinggevenden:
Op zoek naar waardigheid en (mede)menselijkheid inwerk en leven
Deze dag gaat door in de Sint-Sixtusabdij op dinsdag 7 juli 2016 en wordt begeleidt door LucBulckens, algemeen directeur van woonzorgnetwerk Vincenthove, Roeselare, voorzitter van de
werkgroep Bezieling en Kwaliteitszorg van Caritas West-Vlaanderen en geëngageerd in verschillende initiatieven rond spiritualiteit.
Na elke conferentie is er gelegenheid om met elkaar en met de inleider in gesprek te gaan. Gedurende de dag is er gelegenheid om aan te sluiten bij de gebedstijden van de abdijgemeenschap.
Een folder volgt nog.
terug naar inhoud
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Ethiek op de werkvloer. Getuigschrift referentiepersoon ethiek.
De algemene doelstelling van deze vorming is zorgverleners te vormen in het ethisch overleggen op
de werkvloer. De vorming omvat acht namiddagen.
In de eerste vijf namiddagen ligt de nadruk vooral op het inzicht in het praktisch ethisch model en
het persoonlijk verwerken van deze inzichten. De laatste drie namiddagen worden besteed aan het
oefenen van dit model aan de hand van casussen door de deelnemers ingebracht
De opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door prof. Axel Liégeois, ethicusdocent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven en stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde in Gent.
.

.

Klik hier voor de informatiefolder
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Kunnen we …
Een jaar bijna voorbij,
het nieuwe heel dichtbij,
mensen nog zo druk bezig,
nog geen kerstgevoel aanwezig,
ook al hoor je op heel wat plaatsen
dezelfde kerstmuziek weerkaatsen.
Maar naarmate Kerstmis dichter komt,
de gejaagdheid wat verstomt,
komt er in ons druk bestaan
tijd om even stil te staan,
bij wat voorbij is en vooral
bij alles wat nog komen zal.
En stellen we ons in deze dagen
niet steeds opnieuw dezelfde vragen,
hebben we niet steeds dezelfde commentaar
zeggen we niet jaar na jaar
dat het echt wel anders moet
als onze toekomst er toe doet?
Want wat met elk mensenleven
van zij die ontroostbaar achterbleven
als ouder, kind,
zus, broer of vriend
van zij die stierven door geweld,
koelbloedig werden neergeveld?
Wat met elk mensenleven
uit eigen land verdreven,
voor oorlog en terreur gevlucht,
al vele kilometers overbrugd,
zoekend naar een nieuw begin,
voor henzelf en hun gezin?
En wat met onze wereldbol,
slaat het klimaat nu echt op hol,
wat met het natuurlijk evenwicht,
de schade die we hebben aangericht,
kunnen we het tij nog keren,
en hieruit dingen voor de toekomst leren?
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Dan is het nu wel meer dan tijd
de allerhoogste prioriteit
dat we zoeken naar wat anders kan
en werken aan een beter plan
voor kwaliteit in ieders leven
en voor een hoopvol samenleven.
Kunnen wij een lichtpunt zijn,
stil helpen dragen verdriet en pijn,
aanwezig zijn met een luisterend oor,
een eindje meegaan op hetzelfde spoor,
en spijts de angst om door te gaan
toch hoop en liefde laten voortbestaan?
Kunnen wij zijn een deur die open gaat,
een welkom die zich voelen laat,
en elke kloof of afstand
verkleinen met een uitgestoken hand
om aan een perspectief te bouwen
en aan een toekomst in vertrouwen?
Kunnen wij ons meer verbonden weten,
als natuurlijk deeltje van de keten,
want een belangrijk aspect
is het hebben van respect
voor de natuur en elk klein deel
voor elke mens en de mensheid als geheel.
Pas dan wordt het voor ieder Kerstmis,
krijgt het feest van vrede een betekenis,
en werken we dag na dag
aan hoe God Zijn wereld zag
voor elke mens, voor jou, voor mij
en elk bestaan in deze maatschappij.
Olga

Het team van Caritas Oost-Vlaanderen wenst u
een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar 2016.
terug naar inhoud
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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.

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

terug naar inhoud

Met de steun van:

