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Christus in de armen
De 17de-eeuwse Franse priester Vincent de Paul (1581-1660) ligt aan de basis van een grote sociaalkatholieke bewogenheid door de eeuwen heen. Don Bosco, Petrus
Triest, verscheidene Vincentiaanse zustercongregaties in de zorg
– allemaal zijn ze schatplichtig aan Vincentius a Paulo.
Heeft deze geestelijke uit de contrareformatie ons vandaag nog
iets te zeggen in tijden van professioneel uitgebouwde zorg en van
een – ondanks alles – stevig sociaal vangnet?
In de biografie over Vincent de Paul van Luigi Mezzadri (Averbode/KBS, 1994), die sterk historisch van inslag is, vinden we een
korte, maar treffende typering van Vincents charisma. De auteur
beschrijft hoe Vincent net als zijn aanvankelijke leermeester
Pierre de Bérulle, gefascineerd is door de menswording van Christus. Bérulles “herontdekking van de menswording van Christus
had zich vooral vertaald in een herwaardering van de eucharistieviering en de contemplatie. Vincent daarentegen had Christus ontmoet in de armen en de armen in Christus”.
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Ongetwijfeld ligt in de beleving van dat mysterie de meest eigen en onvervreemdbare bijdrage van
christenen in de strijd tegen armoede en ellende. Het is een goede zaak dat politici allerhande en
mensen met de meest verscheiden achtergronden vechten tegen de bittere realiteit van oprukkende
armoede. Als christenen hebben we hierin geen monopolie – gelukkig niet. Laten we maar de handen
in elkaar slaan met velen in die levensbelangrijke strijd. Dat is des te belangrijker omdat de christelijke gemeenschap in onze samenleving een kleiner wordende groep met minder macht en invloed is
geworden. En allicht zet die tendens nog wel even door.
Dat hoeft ons niet te ontmoedigen. We hebben namelijk een unieke bijdrage te leveren aan meer
gerechtigheid en menswaardigheid: we ontmoeten Christus in de armen en de armen in Christus.
Onze strijd tegen armoede krijgt daardoor een bijzondere tekenwaarde. Hij laat oplichten dat het Rijk
Gods baan breekt in deze wereld, verborgen en bescheiden, maar onstuitbaar. Met Kerstmis, het feest
van de Menswording, wordt dat bijzonder tastbaar: God wordt mens in een arm kind. Dat is in alle
schamelheid een teken van hoop voor de hele mensheid. Zalig Kerstmis!
Peter Vande Vyvere
Bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas
terug naar inhoud
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FranciscanCall4Peace
Het feest van Franciscus van Assisi gaf dit jaar aan Tau – Beweging voor Franciscaanse spiritualiteit
vandaag – de gelegenheid om een oproep te doen voor een bijzondere actie: het luiden van de klokken
van zoveel mogelijk kerken, beiaarden, scholen,… gelijktijdig met de Adhan, de Islamitische oproep
tot het vrijdaggebed op 4 oktober 2019. Het luiden van de klokken betekende een uitnodiging om
deel te nemen aan een gebed om vrede in tal van kerken en moskeeën over de hele wereld. Franciscus
van Assisi nodigt ons uit om ieder ander te ontmoeten als onze broer of zus.

800 jaar geleden, in september 1219, ontmoetten Franciscus van
Assisi en sultan Malek Al-Kamil van Egypte elkaar van mens tot
mens, als christen en als moslim. Enkele maanden later, na zijn terugkeer in Italië, riep Franciscus op om elke dag de klokken te luiden of een andere oproep tot gebed te laten klinken en om God te
loven samen met alle mensen ter wereld.
Op 4 oktober 2019 werd dit bijzonder gebeuren herdacht. Wereldwijd hebben meer dan 700 klokken geluid in een 20-tal landen, als
oproep om als christenen en moslims en met alle mensen samen te
leven en te bidden voor vrede. Ook in verschillende zorgvoorzieningen in Vlaanderen hebben die dag de klokken geluid.

Uit PC Karus in Melle kregen we de volgende weergalm te horen.
Anny is elke zondag trouw aanwezig in de eucharistie in de kapel van ‘Caritas’ in PC Karus, Melle.
Anny is verbonden met de Franciscaanse beweging en ze schildert. Ze heeft al enkele taferelen uit
het leven van Sint-Franciscus – vooral uit zijn Zonnelied – geschilderd en hier in de kapel en in het
Transept tentoongesteld.

DECEMBER 2019

Jan Steel, zorgdirecteur van PC Karus, koos bij zijn diakenwijding voor een spreuk van Franciscus:
“Gelukkig de mens die zijn naaste in al zijn broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen zou willen worden.”
Vijf jaar geleden hadden we tijdens de meibedevaart vanuit Melle een ontmoeting met de Clarissen
van het monasterium Zonnelied in Oostende en we vierden er eucharistie. Deze Franciscaanse band
verplichtte ons om het initiatief van 4 oktober te steunen en bekend te maken.
Het is trouwens een mooie afbeelding van de ontmoeting van Franciscus met de sultan. Ze werd
verspreid binnen de afdelingen op de campussen in Melle en Gent en werd hier en daar uitgehangen.
De klok op de toren kan automatisch ingeschakeld worden. Daar heeft Peter van de technische dienst
voor gezorgd. Zuster Lieve luidde het klokje van de Zustergemeenschap aan de overkant van de Caritasstraat.
Of er luid genoeg geluid werd zodat al wie binnen in de gebouwen waren het konden horen en er
even stil bij werden? Enkelen hebben bij het luiden van de klok het vredesgebed gebeden dat aan
Franciscus wordt toegeschreven.
De roep naar vrede en verstandhouding mag niet ophouden. Binnen de paviljoenen en in de daghospitalisatie ervaren we elke dag de verscheidenheid. Diversiteit biedt hier de gelegenheid om de respectvolle ontmoeting dagelijks te behartigen en te bevorderen.
Vrede draagt bij tot gezondheid.
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Antoine Rubbens, aalmoezenier - Dienst Zingeving en Pastoraal PC Karus, Melle
www.franciscancall4peace.org
www.franciscaansleven.be/franciscus-en-de-sultan
Vredesgebed van Franciscus van Assisi
Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat overwoekert.
Laat mij vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat mij eendracht brengen waar tweedracht heerst.
Laat mij waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat mij geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat mij hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat mij licht brengen waar duisternis heerst.
Laat mij vreugde brengen waar droefheid is.
En moge ik bij dit alles zoeken,
niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten,
niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen,
niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen.
Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeving bekomt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
Franciscus van Assisi

terug naar inhoud
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Jobs mangomoment
Blog geschreven door Lieve Orye na het volgen van het HDGI seminarie rond het boek van Job en het bijwonen van de studiedag
georganiseerd door de beroepsvereniging voor katholieke pastores.

“Ik had mijn mangomoment een lange tijd geleden. Voor
Hem was het een klein gebaar maar voor mij maakte het
alle verschil uit. Geheel onverwacht toonde Hij zichzelf in
een wervelwind en herinnerde mij eraan wie Hij was en wie
ik was. Dat Hij er was geweest en voor me had gezorgd van
voor de dag dat ik geboren was. Zelfs meer, Hij zei dat ik
goed gesproken had, terwijl Hij mijn vrienden, die in feite
mijn onschuld ontkenden, zei dat zij slecht gesproken hadden. Sindsdien is alles sterk veranderd. Ik stond op uit het
stof en as en vond opnieuw het leven, in overvloed.”
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William Blake - The Lord Answering Job out of
the Whirlwind'

Jobs vrienden: van presentie naar ‘Adding insult to injury’
Vandaag zou Job in zijn lijden waarschijnlijk niet belanden op een hoop as en vuil. Hij zou eerder bij
de dokter terecht komen. Toen, in Oud-Testamentische tijden, werd Jobs lijden door zijn vrienden
duidelijk niet in medisch-technische termen begrepen. Ze zaten bij hem, zeven dagen lang, in stilte,
omdat ze zagen dat zijn lijden zeer groot was. Theoloog Stanley Hauerwas bekijkt dit als volgt:
“dat zij dit zo deden is werkelijk een grootste daad. De meesten van ons zijn bereid bij mensen die
lijden te blijven, bij hen die in zo’n pijn zijn dat we ze nauwelijks herkennen, enkel als we ‘iets kunnen
doen’ om hun lijden te verhelpen of minstens hun aandacht ervan af te leiden. Niet zo voor de vrienden van Job. Zij zaten op de grond bij Job en deden niets meer dan gewillig aanwezig zijn bij zijn
lijden” (Hauerwas 1988: 78).
Maar dan schreeuwt Job zijn miserie uit. Bruno Latour, wetenschapsfilosoof, wijst erop dat een
schreeuw “niet een boodschap is, niet een doctrine,
noch een slogan, een advies of een feit maar eerder
iets zoals een signaal, een gerucht, een alarmkreet.
Het is iets dat je raakt, beroert. Iets dat je doet
rechtop zitten, je hoofd doet keren en doet luisteren.”
Zijn vrienden echter horen de schreeuw in zijn
schreeuw niet. Zijn schreeuw wordt slechts gehoord
als een vraagteken dat geplaatst wordt bij de wereldvisie die ze koesteren en hun antwoord bestaat erin
een causaal moreel model toe te passen op zijn onWilliam Blake - Job rebuked by his friends
geluk. Hun retributietheorie leidt tot het wijzen met
de vinger. Job wordt zelf als de schuldige gezien voor zijn eigen lijden, waardoor ze aan zijn miserie
nog een belediging toevoegen. Ze reiken Job een logische God aan, een God die zonde, lijden en

DECEMBER 2019
NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

verlossing als het ware als een boekhouder bekijkt en berekent. Maar Job’s ervaring verschilt radicaal
van het dogma dat zijn vrienden hem willen opdringen en, waar ze eerst bij hem aanwezig waren in
hun gedeelde stilte, en gewillig bij hem waren, staan ze nu in hun spreken tegenover hem en zijn ze
niet in staat te zien hoe Jobs weigering om de dingen te zien op hun manier niet een zaak van logica
is maar van gekwetst en in pijn te zijn.

Van technische geneeskunde naar patiëntgerichtheid en ‘mangomomenten’
Causale morele verklaringen voor lijden hebben momenteel voor het grootste deel plaats gemaakt
voor wetenschappelijke verklaringen. Als vrienden van Job zouden we nu meer geneigd zijn zijn
lijden in medische taal te gieten. Niet op ons gemak om aanwezig te blijven zonder iets te doen,
zouden we Job meenemen naar de dokter om iets te doen aan zijn afschuwelijke huiduitslag en verder
naar een psychiatrisch ziekenhuis voor de behandeling van zijn depressie, waar hij misschien juist
geprezen wordt voor het feit dat hij niet zomaar bij zichzelf de schuld legt voor zijn situatie. En als
zijn vrienden hem niet zouden brengen, dan is de kans groot dat Job in deze tijd zelf wel de weg naar
de dokter en de psychiater zou vinden.
“Zowel patiënten als zorgdragers zijn lijden in toenemende mate in medische termen beginnen zien
– dit wil zeggen, zijn het gaan begrijpen als een probleem dat geneeskunde succesvol kan behandelen.
Velen zien lijden als een zoveelste technisch probleem dat geneeskunde kan oplossen.”(Fleischer
1999: 487)
Wanneer we lijden, of wanneer we anderen zien lijden dan is onze eerste reactie niet dat we op de
grond gaan zitten en in stilte het lijden delen. We willen dat dingen gedaan worden. We willen dat de
dokter een causaal biologisch model toepast dat duidelijk maakt wat fout ging en op welke wijze het
terug kan in orde gebracht worden zodat we opnieuw onze gang kunnen gaan en het lijden nog slechts
een herinnering wordt, slechts een kleine omweg op onze levensweg. We verkiezen het lijden dat de
vorm heeft van een gebroken been. De oorzaken zijn duidelijk, de oplossing ligt voor de hand. Maar
niet alle lijden – zelfs niet elk gebroken been – kan in deze mal gestopt worden. En mensen die lijden
geven keer op keer aan dat de schreeuw in hun schreeuw vaak niet wordt gehoord. Wat ze zeggen
wordt door de ander uitgefilterd voor informatie dat in de technische oplossingsmachine kan gegoten
worden en kan leiden tot een actieplan. Het lijden wordt een set van problemen waarvoor oplossingen
worden gezocht. En waar zij wiens lijden verholpen wordt, het affront van niet gehoord te worden in
hun schreeuw erbij nemen als de prijs die te betalen is voor het uitgangsticket, daar wordt het lijden
van hen waarvoor een technische oplossing niet voor handen is, juist versterkt, erger gemaakt door
de ervaring dat men doof blijft voor hun schreeuw.
Maar er zijn sinds lang tekenen van een tegenbeweging. ‘Patiëntgerichtheid’ is een sleutelbegrip geworden in gezondheidszorg. En in lijn met deze beweging werd op een bijeenkomst van de beroepsvereniging voor katholieke pastores in België ruimte gegeven aan prof. Kris Vanhaecht om te spreken
over ‘mangomomenten’, een wonderlijke term die in de gezondheidszorg al heel wat teweeg heeft
gebracht.
Het begon met een televisiefragment.
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Twee maanden na het ontwaken uit coma op de dienst intensieve zorgen, vertelde Viviane hoe moeilijk het geweest was om continu in bed te liggen, de alarmgeluiden van de toestellen te aanhoren, hoe
het grijze plafond eruitzag, hoe ze stemmen hoorde van overleden familieleden die ze soms naast haar
bed zag staan, en … hoe ze er zelfs aan dacht om “een spuitje” te vragen, … maar ook hoe ze nu terug
stilaan kon genieten van de kleine dingen zoals eten of even uit het raam kijken.
Viviane deelde deze ervaringen in 2015 met Annemie Struyf, journaliste bij de VRT, en dit werd een
pakkend onderdeel van de Via Annemie reportage over het leven op intensieve zorgen in UZ Leuven
(Via Annemie, 2015). Annemie was duidelijk geraakt door het verhaal van Viviane en er viel een
stilte … toen vroeg Annemie: “Is er niets waarmee ik je plezier kan doen?”, Viviane dacht na en
antwoordde: “Een mango, dat zou ik nog eens willen proeven”. Op het einde van haar observatieperiode op intensieve zorgen ging Annemie nogmaals langs bij Viviane en bracht haar als cadeau een
mango. Nu was het Viviane die geraakt was doorhet kleine gebaar van Annemie en zei, met de tranen
in de ogen, “Dit ga ik nooit vergeten!”.
Dit fragment zette Kris Vanhaecht, die onderzoek doet en doceert over kwaliteit en patientveiligheid in de zorg en die benadrukt dat
de patiënt gezien moet worden als een mens
met een geschiedenis, met verlangens en angsten, er toe aan ‘mangomenten’ te bestuderen,
op zoek naar warme zorg , naar zorg dat ‘juist
iets meer is’. Een nieuwe term werd gelanceerd:
“Een zorgverlener die met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde
creëert voor een patiënt… dat is een Mangomoment”

Drie minuten, zeven dagen en een leven lang
Mangomomenten bestaan uit die kleine dingen die we doen voor een patiënt die een onvergetelijke
indruk nalaten met name omdat hij of zij zich sterk als een mens, als een persoon erkend voelt, voorbij
de ziekte of de miserie waar ze mee te maken hebben. Toelaten dat iemand haar bril mag dragen tot
in de operatiezaal ook al is de regel dat de bril voordien moet afgezet worden, het organiseren van
een bezoek door de kleinkinderen of ervoor zorgen dat iemand in isolatie toch samen met een dochter
naar een film kan kijken, cola en popcorn inbegrepen, zijn voorbeelden die op de mangomomentenwebsite te vinden zijn. Deze momenten lijken niet zo lang te duren als de zeven dagen dat de vrienden
van Job bij hem zaten, gewillig aanwezig waren. Mangomomenten blijken eerder die unieke momenten te zijn waarin iets gedaan wordt, iets kleins, maar op het juiste moment, met het juiste timbre,
juist goed. Zoals een artiest die met één goedgeplaatste beweging een spoor kan nalaten in een tekening waardoor de ziel ervan verschijnt.
Zijn deze mangomomenten een vorm van ‘technisch handelen’? Ik zou denken van niet. Hoewel ze
misschien slechts een moment duren, zou ik de vraag
hoe lang een mangomoment duurt op dezelfde wijze
Ce ne sont point des corps, ce sont des
beantwoorden als een dorpsgenoot kunstenares op een
âmes. (J.Egmond en K. De Poel)
vernissage de vraag beantwoordde hoeveel tijd het
Epigram in Un État d’âme. Irmine Remue
vroeg om een levend model te tekenen. “Zeven minuten en vijftig jaar,” antwoordde ze. De bewegingen nodig om de tekening te maken, duren misschien zeven minuten maar de accuraatheid, de subtiliteit van
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haar bewegingen – juist goed – zijn het resultaat van vijftig jaar aandachtige oefening die haar toelaten
om echt de ziel van mensen, dingen en plaatsen uit te drukken. Een mangomoment, zou ik zeggen,
vraagt op zijn minst drie specificaties: het zou bijvoorbeeld drie minuten, zeven dagen en vijventwintig jaar kunnen zijn. De kleine gebaren – juist goed – nemen misschien slechts drie minuten in beslag,
maar de subtiliteit, het juist-goed-zijn van het gebaar zijn het resultaat van zowel enkele dagen of
weken van aandachtig zorgen voor deze specifieke persoon als van jaren aandachtige oefening en
praktijk in zorg.

Tekening naar levend model door Irmine Remue tijdens een optreden van het
Kamerorkest Casco Phil waarin Schubert’s “Die Unvollednete” gebracht werd.

Ook God zou de vraag hoeveel tijd dit mangomoment met Job in beslag nam beantwoorden in drie
specificaties: de wervelwind nam slechts enkele minuten in beslag, maar hij was er, had voor Job al
gezorgd al van voor de dag dat hij geboren was en had reeds aandachtig en zorgend bij zijn schepping
aanwezig geweest sinds voor het begin van de tijd. En het is vanuit deze aandachtige afstemming op
de wereld en op Job in zijn lijden dat Hij de vrienden verwijt in plaats van goede raad ‘slechts woorden
zonder kennis’ te geven (William Blake). Misschien is aandacht geven aan ‘mangomomenten’ in een
zorg gedomineerd door technisch denken en doen een manier om deze vormen van aandachtigheid
en afstemming op de werkvloer terug naar de oppervlakte te krijgen in ons kritisch en zorgend nadenken rond gezondheidszorg. Het kan ons helpen er terug de ziel in te krijgen en juist ook de
schreeuw in de schreeuw te horen. Het kan ons misschien zelfs helpen opnieuw te zien dat bij iemand
aanwezig blijven in het midden van zijn lijden, zelfs als er niets meer gedaan kan worden en mangomomenten niet langer lijken te lukken, nog steeds een werk van hoop is gevoed vanuit minuten en
dagen en jaren van aandachtig afstemmen op Gods zorgend aanwezig zijn bij zijn schepping.
http://www.irmineremue.be/ - Remue, Irmine (2019), Un état d'âme. Edition in-house.
Hauerwas, S. (1988), Suffering Presence: Theological Reflections on Medicine, the Mentally Handicapped
and the Church. Edinburgh: Clark.
Fleischer, T. (1999), ‘Suffering Reclaimed: Medicine According to Job,’ Perspectives in Biology and Medicine, 42(4), 475-488.
Latour, B. (2016) '

Lieve Orye
terug naar inhoud

Stilte mag ruimte worden voor de ander
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Spiritualiteitsdag Sint-Sixtusabdij Westvleteren, 14 mei 2019
1.

Heer, niet verheft zich mijn hart,
Mijn ogen vermeten zich niet.
Ik begeef mij niet in wat te groot is,
Te wonderbaarlijk voor mij.

2.

Neen, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel
als een kind bij zijn moeder geborgen;
als dat kind zo voel ik mijn ziel.

3.

Dat Israël wachte de Heer,
van thans tot in eeuwigheid.
(Psalm 131, 1-3, vertaald door Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)
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Stil zijn en wachten zijn woorden die men in de zorg waarschijnlijk eerder in de mond neemt als het
gaat om zorgvragers die een stuk geduldig moeten zijn in het zorg- en genezingsproces. Deze termen
zal men niet zo makkelijk associëren met het werk van de zorgdrager. Zorg dragen vraagt immers
actief handelen. De spiritualiteitsdag op 14 mei 2019 liet pastores en pastoraal animatoren echter
proeven van de stilte in de abdij van Westvleteren en stilstaan bij het belang van waarachtige stilte,
in en met God, voor het maken van ruimte voor de ander.

Stilte kan heel divers klinken
Stilte is ambigue. Stilte kan leeg zijn, kan innerlijke onrust toedekken, kan een weigering of een
vlucht zijn, kan wrokkig zijn, kan isoleren, kan branden. Maar stilte kan ook leven geven, vol zijn,
ontmaskeren en openbreken, verbinden, de aandacht voor de ander en het andere verdiepen. Er is
stilte waar mensen aan lijden, stilte die je opsluit in jezelf.
Maar waarachtige stilte kan je ook ruimte geven om terug te
keren naar de bron waar het echte leven opwelt, de bron van
het leven zelf. Uiterlijke stilte wordt dan innerlijke stilte.
Zo’n innerlijke stilte kan diepe dankbaarheid huisvesten, is
genezend en weldoend. Stilte kan onverschilligheid zijn.
Maar innerlijke stilte is nooit a-sociaal. Het neemt eerder de
vorm van geëngageerde aandacht, van betrokken luisteren.
Stilte kan de ander veroordelen, klasseren, vastzetten. Maar
in waarachtige stilte kan je thuiskomen bij jezelf op een zodanige wijze dat ontvankelijkheid en ruimte voor de ander
ontstaat.
Stilte kan je overvallen. Stilte kan je raken. Stilte kun je
smaken. Je kan het ontdekken als een plek om ‘levend water
te putten’. Je kan de stilte laten spreken en de waarheid ontdekken in Thomas Mertons woorden dat er meer troost is in
het hart van de stilte dan in het antwoord op een vraag. Je
kan, zelfs tussen alle lawaai en drukte in, het zelf stil maken. Je kan ‘verstillen’. En juist door het stil
te maken bij jezelf, kan je leren de zelfingenomenheid los te laten, het gericht zijn op zichzelf af te
breken en de eigen illusiewereld leeg te maken. Door niet langer zelf het middelpunt van je innerlijke
wereld te zijn wordt je materiaal waarmee God kan scheppen. Er komt ruimte voor de Ander en zo
ook voor de ander.

Stilte als ruimte voor Gods woord, voor het woord van de ander
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Bij God alleen verstilt mijn ziel. (Ps 62,1).
In innerlijke stilte kan God aanwezig komen met zijn woord dat inspireert en leidt. Als we ruimte
scheppen voor God leren we juist dat God sinds lang ruimte voor ons schept om ten volle mens en
medemens te zijn. Naar God luisteren is leren ontdekken dat Gods spreken eerst komt. De wijze
waarop God tot ons komt vormt een voortdurende
leerschool in het maken van ruimte voor de ander.
Naar Hem luisteren is luisteren naar een woord
dat niet genomen, niet geconsumeerd, maar ontvangen wordt. Het is zo een constante oefening
van een echt leren luisteren naar de ander, die ontvangen kan worden, die binnengelaten kan worden, die een woord mag meespreken in ons leven.
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“Christenen vergeten vaak, dat het ambt om te
luisteren hun opgedragen is door hem, die zelf de grootste Hoorder is en aan wiens werk zij moeten
deelhebben. We moeten luisteren ‘met de oren van God’ om het Woord van God te kunnen spreken”
(Dietrich Bonhoeffer).
Voor de pastor in de zorgsector is dit luisteren ‘met de oren van God’ om vandaaruit een Gods geïnspireerd woord tot de ander te kunnen spreken. Kenmerkend is dat Gods woord niet opdringerig is,
maar ons benadert met oneindig respect. ‘Hij breekt niet binnen in zielen die op slot zijn; Hij breekt
niet in’ (Porphyrios). God sprak op de Horeb tot de profeet Elia in het geluid van een zachte bries en
niet in het gebulder van een storm. Luisteren ‘met de oren van God’ verschilt van een opdringerig,
nieuwsgierig luisteren waarin de woorden van de ander selectief beluisterd worden om antwoorden
te vinden op de eigen vragen. In waarachtige stilte waarin ruimte voor God en voor de ander is, is de
pastorant niet degene die ons tot vragen stellen aanzet die hij of zij moet beantwoorden, maar juist
iemand die verder tot stilte aanzet om ten volle hun woorden, hun vragen, hun verhalen die soms
slechts klinken met het geluid van een kleine bries, te laten binnenkomen. Mensen die zelf door omstandigheden tot stilte, tot zwijgen gedwongen werden, wiens stem niet werd gehoord, wiens verhaal
niet mocht worden verteld, kunnen zo opnieuw ademruimte voelen, lucht krijgen en durf vinden om
te spreken. Dit luisteren en spreken gebeurt in God en met God, zelfs als God geheel niet ter sprake
wordt gebracht.
‘De stilte is behoedster én van het spreken én van de gedachten’ (Cst. 24). Juist zoals stilte kan doden
of tot leven wekken, zo ook kunnen woorden dit. Hoe men spreekt, hangt samen met hoe men stil kan
zijn. Gesprekstechnieken zijn belangrijk. Maar in het leren spreken heeft de stilte haar onvervangbare
rol. Ze maakt juist de discipline van het bedachtzame woord mogelijk dat onvermijdelijk steunt op
een respectvol luisteren. ‘Een goed woord moet in een zee van stilte neerkomen, dan kan het vruchtbaar zijn’ (broeder Marc). In de pastorale praktijk kan dit bijvoorbeeld krachtig zijn in een gebedsmoment op het einde van het gesprek waarin men respectvol en bedachtzaam het gebed vanuit het
gesprek, vanuit het beluisterde laat geboren worden.
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Stilte als ruimte voor Gods stilte, voor het stille lijden van de ander
“Wanneer ik als arts aan het einde van mijn Latijn ben, hebben de pastores altijd nog een ‘koffertje’
dat ze dan openmaken. Ik ben iedere keer weer verbaasd, want als ik in dat koffertje kijk, is het leeg.
En toch heeft datgene wat erin zit zin en werkt het. Dat maakt me ook op een bepaalde manier jaloers
op de zielzorg.” (Erhard Weiher (2004), Mehr als Begleiten. Ein neues Profil für die Seelsorge im
Raum von Medizin und Plege, met dank aan Elke die dit citaat nadien even aan de deelnemers rondstuurde)
Stilte is niet enkel ruimte voor het spreken van de
ander, ze kan ook ruimte zijn voor het lijden van de
ander, ruimte waarin het lijden van de ander erkenning vindt, een stukje mee gedragen wordt. Broeder
Manu sprak niet enkel over Gods woord dat in de
stilte tot ons kan komen maar ook over Gods stilte.
In het lijden, maar ook in het bij zichzelf stil maken,
kan God ervaren worden als veraf, een ervaring die
ook Jezus op het kruis heeft doorgemaakt. Het is
een stilte die men kan weigeren door af te haken en
God los te laten. Maar Gods stilte in de eigen verstilling leren aanvaarden kan toelaten Gods stilte te
Foto: Pixabay
leren zien niet als een afwezigheid van zijn woorden, maar juist als een verlenging van de woorden die hij voordien gesproken heeft. God spreekt dan
juist in het mysterie van zijn stilte. Gods stilte is dan een belangrijke uitdrukking van het Woord Gods
die een sterke verdieping te weeg brengt in de relatie tot de lijdende andere. Gods stilte te midden van
het menselijk lijden is een “liefhebbende stilte die het lijden nabij is”. Ook in het pastorale gesprek
kunnen er momenten van heilige stilte zijn, kan de stilte van de pastor juist heel sprekend zijn. Zelf
gedragen door God kan de ruimte die de pastor zo voor de ander maakt een stuk verbindend en helend
zijn, zelfs in lijden dat geen antwoord vindt.
Veel meer werd op deze spiritualiteitsdag gezegd en uitgewisseld. Maar ook de stilte in de abdij sprak,
van Gods aanwezigheid, van zijn ruimte voor ons, van zijn ‘er zijn’ voor ons en onze medemens.
Wie zelf de wijde wateren is gewend
Laat zwijgend de ander in zijn element.
Men groet elkaar met de ogen. In de lekbocht
Heb ik als kind een visotter gekend (Ida Gerhardt)
Lieve Orye, gebaseerd op de tekst van Br. Manu
terug naar inhoud

Onmacht en veerkracht. Spiritualiteit als krachtbron voor de
pastoraal animator/pastoraal medewerker
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Vormingsnamiddag op 26 september 2019
Situaties van onmacht maken deel uit van de realiteit waarin pastoraal animatoren en pastorale medewerkers aan de slag zijn. Veerkracht maakt het mogelijk op een constructieve wijze met deze situaties om te gaan. Spiritualiteit en christelijk geloof zijn een belangrijke voedingsbron voor veerkracht.
Met deze stellingen gingen we aan de slag op een vormingsnamiddag die specifiek werd ingericht
voor pastoraal animatoren en pastoraal medewerkers, d.w.z. medewerkers die binnen of naast hun
'gewone' opdracht als animator, zorg- of verpleegkundige, ergo, kine, maatschappelijk werk, logistiek
of nog andere functie ook een pastorale opdracht opnemen in een zorgvoorziening. Naast kennismaking en ontmoeting met collega pastoraal animatoren en pastoraal medewerkers was het doel ook om
tot verdieping en uitwisseling te komen rond de specifieke uitdagingen, maar ook de mogelijkheden
en sterktes van deze pastorale opdracht in combinatie met of vertrekkende vanuit een andere basisopdracht. Voor het vormingsteam van CCV Gent/Caritas Oost-Vlaanderen was het tevens een gelegenheid om vanuit een focus op onmacht, veerkracht en spiritualiteit met de deelnemers in gesprek
te gaan rond ervaringen en werkzorgen.
Eén vrucht van deze ontmoeting, uitwisseling en vorming zijn de woordwolken van kernwoorden die
geklonken hebben en voor verdere inspiratie in hun pastorale werk aan de deelnemers werden toegezonden.
Er in verweven zijn :


Andries Baarts ‘onmachtscompetentie’: kijk de onmacht aan, werk relationeel, steun de betrokkenen en maak het lijden een gedeelde zaak, en vooral ‘verstandig en liefdevol doormodderen’
in plaats van aanmodderen, onder meer door kleine goedheid en mangomomenten



bronnen en geboden van veerkracht en zingeving die in Machteld Huber’s dynamische en positieve benadering van gezondheid centraal staan



bronnen en kenmerken van christelijke spiritualiteit en hoop als een vorm van diepte-realisme,
als een beleefde realiteit van genade, waarin de veerkracht en zelfkracht van mensen vanuit gekregen kracht wordt versterkt.

Lieve Orye
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
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Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen voorjaar 2020
Open vormingsaanbod:
Infavond:

Opleiding pastoraal werk in de zorgsector en parochieassistent in het bisdom Gent

Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geinteresseerden
18 maart 2020, 19u-21u
Sint-Baafshuis, Gent
HDGI

Netwerkavond:

rond de ecospirit van Laudato Si

Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
dinsdag 24 maart 2020
Sint-Baafshuis, Gent
Contact-netwerk voor maatschappelijke inzet – CCV Gent - Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Vormingsmodule rond ‘Zorg voor het verhaal’
Vormingsdag 1: Zorg voor het verhaal, zorg in diversiteit
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastorale animatoren
dinsdag18 februari 2020
Sint-Baafshuis, Gent
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsdag 2: Zorg voor het verhaal.
Een narratieve benadering van pastorale zorg – theorie en praktijk
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastorale animatoren
dinsdag12 mei 2020
Sint-Baafshuis, Gent
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Bijeenkomst:

voor pastores in opleiding

Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores i opleiding
Kathleen Martens en Jan Michels
zaterdag 14 maart 2018, telkens 12u45-15u45
Sint-Baafshuis, Gent
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. HDGI

Spiritualiteitsdag
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorgvoorzieningen
br. Manu Van Hecke
Dinsdag 5 mei 2020
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Diocesane Spiritualiteitsdag

Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale vrijgestelden in territoriale en categoriale pastoraal
Dinsdag 26 mei 2020
Oude Abdij, Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen
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Meer info:
activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent – jan.michels@ccv.be
lieve.orye@ccv.be
activiteiten van CCV Caritas - CAIROS: www.ccv.be/cairos – tanja.milos@ccv.be
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be (agenda)
Arteveldehogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/type/bijscholingen-en-studiedagen/type/postgraduaat/categorie/gezondheidszorg/categorie/sociaal-agogisch-werk
Ethos, cel ethiek en zorg van KHLim Quadri: www.khlimquadri.be
HDGI: www.hdgi.be
IDGP: www.gezinspastoraal.be
KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid: www.ksgv.nl
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak: puc.kuleuven-kulak.be (opleidingen)
Present vrijwilligerswerk: http://presentweb.be/vormingskalender/
SIPCC, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling: www.sipcc.org
UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Zorgnet Icuro: www.zorgneticuro.be (opleidingen)
terug naar inhoud
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Zorg voor het verhaal, zorg in diversiteit

Vormingsdag voor pastores en pastorale animatoren
In deze vormingsdag geven we aandacht aan het ‘grote verhaal’ – het geloofsverhaal van mensen en
het verhaal van de Bijbel of andere heilige boeken – in de zorg voor mensen en in het bijzonder binnen
pastorale zorg. Hoe gaan we om met de diversiteit aan verhalen die we aantreffen in een zorgvoorziening?
Op welke manier kunnen we aandacht geven aan de rol die de grote verhalen en heilige boeken spelen
in het leven van mensen, in de zorg die we bieden aan de ander (bewoner, patiënt, cliënt) of in gesprek
met andere zorgmedewerkers bij wie hun geloofsverhaal een belangrijke inspiratiebron is?
klik hier voor de folder
terug naar inhoud
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Training eindelevensverhalen schrijven
In het voorjaar 2020 organiseert Amfora in samenwerking met Federatie Palliatieve Zorg. twee vierdaagse trainingen rond het schrijven van eindelevensverhalen.
Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een
(interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden
voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, angsten,
vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het
einde van het leven.
In een vierdaagse training leer je een eindelevensgesprek voeren, dat gesprek uit te schrijven in
een vlot verhaal en dat verhaal vorm te geven in een mooi boekje.
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“Dit gesprek is zo anders. Ik ga wel naar een psychologe, maar ook daar komt het altijd weer neer
op de ziekte. Hier gaat het echt over mij, over wie ik ben. Het doet me deugd dit allemaal te kunnen
zeggen.” (Martine, 60j)

Voor wie:
Voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve sector en in woonzorgcentra (op
voordracht van diensthoofd/directie).
Waar en wanneer:
Gent: dinsdagen 18/2, 3/3, 17/3 en 21/4 van 9.30u tot 16.30u.
Vilvoorde (FPZV): donderdagen 30/4, 14/5, 28/5, 18/6 van 9.30u tot 16.30u.
Lesgevers:
Hilde Ingels en Liesbet De Vuyst
Hier meer info en inschrijven.
terug naar inhoud

Stil worden om het wonder
Stil worden om het wonder,
hoopvol-verwachtend uitkijken naar morgen.
Bewust worden: het kan niet zonder
handen die dragend zorgen.
Stil worden om het wonder,
vertrouwvol-uitziend hunkeren naar warme gloed
Bewust worden: het kan niet zonder
een mens die iets belangeloos doet.
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Stil worden om het wonder,
gelovig-verlangend zoeken naar licht.
Bewust worden: het kan niet zonder
woorden die tastbaar worden bekrachtigd.
Stil worden om het wonder.
Deuren open gooien,
mensen mensen laten zijn,
kansen geven tot ontplooien,
en zekerheid dat jij nabij wil zijn.
Stil worden om het wonder.
Samen lachen, samen vieren,
de mooie dingen, groot of klein
die het leven kunnen sieren,
en zekerheid dat jij nabij wil zijn.
Stil worden om het wonder.
Ook niet voorbijgaan daar
waar verdriet is en intense pijn,
een teder woord, een klein gebaar,
en zekerheid dat je ook dan nabij wil zijn.
Stil worden om het wonder.
Ruimte bieden, warmte geven,
schroomvol aanwezig zijn,
liefde zijn en liefde leven,
Gods naam: ik zal er zijn.
Stil worden om het wonder.
Olga
Caritas Oost-Vlaanderen wenst u
een zalige kersttijd en een heel mooi nieuw jaar 2020.
terug naar inhoud

