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Zorg met een hart
De zorgsector zal in het jaar 2018 ongetwijfeld opnieuw sterk in het teken staan van de netwerkvorming. Dat geldt allereerst voor de algemene ziekenhuizen, maar ook andere zorgvoorzieningen zullen
in groeiende mate werk maken van allianties en samenwerkingsverbanden. Om financiële en logistieke redenen manoeuvreert de overheid onontwijkbaar in die richting. En er is meer: die netwerkvorming volgt veelal niet de klassieke ‘levensbeschouwelijke’ lijnen. Wat daarvan te denken?
Nostalgie naar het verzuilde verleden heeft geen zin. De enige zinvolle vraag luidt: hoe kunnen we
als christenen betekenisvol aanwezig zijn in die nieuwe realiteit? Meer nog dan een zinvolle, is dit
een hoogst urgente vraag. Een boeiende en fascinerende vraag ook. Ze biedt immers kansen om de
oorspronkelijke frisheid en energie van onze diepste bronnen te (her)ontdekken. In die zin is onze
tijd, inclusief de ombouw van onze zorgsector, een gunstige tijd.
Waarom? Met loutere machtspolitiek bereiken we vandaag niets – gelukkig maar –, want als overtuigde gelovigen zijn we een minderheid. Maar tegelijk: over wat voor een schat beschikken we toch!
Geïnspireerd door Jezus’ zorg voor zieke en kwetsbare mensen, vanuit de ervaring van ‘heil’ voor
wie zich voor Jezus’ komst openstelt, groeide een christelijke zorgtraditie die zonder meer het aanschijn van de aarde veranderde. Geen pijn, geen leed, geen onmacht en zelfs niet de dood hebben
voor christenen het laatste woord. Voor verrijzenismensen is er – zonder de donkere realiteit te ontkennen – altijd hoop, altijd perspectief.
Dat klinkt hooggestemd, maar het wordt in de wereld van de zorg uiterst concreet. Het gaat over
deskundigheid en toewijding die (zonder hardnekkigheid) tot het uiterste gaat, om nabijheid die niet
wijkt, om een immer luisterend oor en een meelevend hart.
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Een ‘hart’ in de zorg. Is het niet dat wat de
zieke, oude en gekwetste mens het meeste mist
in onze hooggespecialiseerde en hyperefficiente zorgsector? Nee, we zijn als christenen niet
de enigen die zorg-met-een-hart verlenen. Maar
we beschikken over een schat en hoeven ons
licht niet onder de korenmaat te zetten. En laten
we maar niet klagen ‘dat we worden tegengewerkt’. Dat valt in onze vrije en tolerante samenleving meestal wel mee. Waar we bescheiden en dienstbaar, maar authentiek en vurig leven en zorg dragen vanuit ons geloof, zijn we
veelal zeer welkom.
Vanuit Caritas Oost-Vlaanderen willen we daartoe inspireren en het ook helpen waarmaken. Zo hebben onze voorgangers caritas uitgebouwd. Zo zetten we de goede traditie voort. Een gezegend 2018!
Peter Vande Vyvere
Bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas
terug naar inhoud
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Elke dag een beetje nieuwjaar
Een nieuw jaar is weer ingezet,
1 januari al een tijd geleden,
al enkele dagen zijn vergleden,
vergeten al het feestbuffet.
Het fonkelend licht is iets verzwakt,
elke nieuwjaarsbrief gelezen,
de kinderen daarvoor geprezen,
en de geschenkjes uitgepakt.
De kerstboom heeft zijn dienst bewezen,
de ballen werden afgehaald,
zijdepapier er omheen gehaald,
de boom weer naar de tuin verwezen.
De os, de ezel, de schaapjes en de stal
zijn ingepakt en zijn zojuist,
voorzichtig naar de zolderkast versluist,
voor minder dan een jaar weeral.
En ook de herders, de wijzen uit het Oosten,
Jozef, Maria en het kindje klein,
elke engel of cherubijn
wacht daar tot we weer op vrede toasten.
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We zijn het jaar net als altijd begonnen,
net als zovele, andere mensen,
want bij Nieuwjaar horen wensen.
Waren ze weldoordacht of onbezonnen?
Ook al waren het louter standaardzinnen
over gezondheid, voorspoed en geluk,
als we ze meenden stuk voor stuk,
geven ze een warme kracht vanbinnen.
Laten we dus die woorden inhoud geven,
elke wens versterken
door er samen aan te werken
doorheen het dagelijks leven.
Mogen we doorheen het jaar
wat licht, wat warmte zijn,
wat meer dan wensen zijn
voor onszelf en voor elkaar.
Laten we nabijheid voelen,
door enthousiasme aangespoord,
soms in de stilte, zonder woord,
meer dan een wens zelfs kan bedoelen.
Mogen we ons geborgen weten,
vriendschap ons omringen,
mensen die ons beminnen,
zo worden wensen niet vergeten.
Laten we ons door Gods liefde raken,
onze krachten delen,
onze wensen zo bespelen
dat we woorden levend maken.
Mogen we doorheen het jaar
zelf liefde zijn van dag tot dag,
dan wordt het elke dag
een beetje Nieuwjaar.
Olga

Caritas Oost-Vlaanderen wenst u
een gelukkig nieuw jaar 2018.
terug naar inhoud
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Zorg voor existentieel welzijn
Op 15 oktober 2017 kwam Mia Leijssen, hoogleraar psychologie aan de KU Leuven, spreken voor
pastores over het existentieel welzijnsmodel dat ze ontwikkelde doorheen haar onderzoek. Het existentieel welzijnsmodel is een universeel geldend model dat ‘welzijn’ omschrijft als het in evenwicht
zijn van de vier verschillende bestaansdimensies in een mens of organisatie: de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie. Ze liet ons, aan de hand van een focusoefening, stilstaan bij deze
verschillende dimensies in onszelf. De dimensies zijn met elkaar verbonden, een overwicht (of tekort)
in een bepaalde dimensie leidt tot
minder welzijn. Welzijn is voor haar
dan ook niet gelijk aan fysiek gezond
zijn. Voor Leijssen uit de spirituele
dimensie zich in datgene wat een
mens of organisatie vooruit drijft in
het leven, wat ten diepste beweegt en
motiveert om te doen wat men doet.
Het existentieel welzijnsmodel bevat
bruikbare elementen voor pastores.
De focus op ‘welzijn’ in de brede betekenis van het woord kan pastores
alert maken om de mens in zijn geheel te blijven zien: het behoedt pastores om zich misschien vooral te focussen op de spirituele dimensie. Zo beïnvloedt bijvoorbeeld de
psychische dimensie de spirituele dimensie. Prof. Leijssen maakt gebruik van een breed existentieel
model en een algemeen herkenbare taal om de spirituele dimensie te verwoorden, wat een hulpmiddel
kan zijn voor pastores in pastorale gespreksvoering. Zo verraadt het gebruik van bepaalde werkwoorden in het spreken (moeten, willen, mogen, zijn, kunnen of hebben) welke dimensie mogelijks een
overwicht heeft bij iemand. Je kan als pastor oog hebben voor een andere dimensie bij iemand door
een onderwerp in het licht van een ander werkwoord te plaatsen. Het model kan ons op die manier
met een ander oor doen luisteren naar mensen. Daarnaast reikt het existentieel welzijnsmodel pastores
een breed herkenbare taal aan om met andere zorgverleners te communiceren over de spirituele dimensie van patiënten, bewoners, cliënten en families. Het model kan pastores ook een kader geven
om stil te staan bij hun eigen spirituele dimensie, waardoor het een instrument van zelfzorg kan zijn.
Toch zijn er ook enkele kritische opmerkingen te maken. Het existentieel welzijnsmodel is niet ontwikkeld als model voor pastorale zorg. Pastorale zorg is een specifieke uiting van wat men overkoepelend aanduidt met ‘spirituele zorg’ of zorg voor de existentiële dimensie van het mens-zijn. Het
existentieel welzijnsmodel van prof. Leijssen kan pastores elementen aanreiken die ze kunnen gebruiken binnen hun pastorale zorg. Spiritualiteit blijft bij Mia Leijssen echter breed gedefinieerd. Het
model werd ontwikkeld vanuit de psychologie. Het specifiek gelovige taalspel komt hier niet expliciet
aan bod, al ontleent het model er wel bepaalde begrippen aan. Het model laat wel ruimte om de
spirituele dimensie in te vullen zoals men zelf verkiest. Zowel gelovigen als niet-gelovigen kunnen
ervan gebruik maken. Mia Leijssen benadrukte dat pastores vanuit hun eigen referentiekader een eigen rol hebben en dat het belangrijk is dat ze hun specificiteit en identiteit ook expliciteren naar hun
gesprekspartners toe. In die zin hebben pastores ook een andere rol dan bijv. een psycholoog. Terwijl
het existentieel welzijnsmodel zinvolle elementen aanreikt die het instrumentarium van pastores kunnen verrijken, kan het niet de bedoeling zijn het hele model te vereenzelvigen met pastorale zorg of
de pastorale zorg ertoe te herleiden. Dit zou de specificiteit van de pastor en de pastorale zorg doen
vervagen en niet ten goede komen van wat de pastorant nodig heeft.
Liesbeth Degryse
terug naar inhoud
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Euthanasie: waarom (niet)?
Op 7 december 2017 kwam dr. Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, spreken over ‘Euthanasie:
waarom (niet)?’. Tijdens deze vorming ging hij niet in op de posities ‘voor’ of ‘tegen’ euthanasie,
maar trok hij het debat open. In plaats van zich te focussen op argumenten voor of tegen, keek hij
naar de attitudes van waaruit we als pastores mensen kunnen begeleiden die om euthanasie vragen.
Hierbij is hij van mening dat er veel ethiek schuilt in het ‘ongeoorloofde’ (zoals: als je kiest voor
euthanasie, moet je het goed doen, met zorg), en dat ‘het juiste zoveel krachtiger is dan het grote
gelijk (van voor of tegen)’. Het werd dan ook geen voor-schrijvende vorming, maar een be-schrijvende vorming.
Dr. Desmet pleit voor een dieper
begrijpen, voor verbinding tussen
de voor- en tegenstanders door elkaar in de diepte te begrijpen en te
vinden, eerder dan te kijken naar
de verschillen tussen elkaar aan
de oppervlakte. Net zoals Jezus
verhalen vertelde wanneer iemand een probleem voorlegde,
kun je volgens Dr. Desmet hét
verhaal pas ontdekken doorheen
het horen van de vele verhalen.
Leven en lijden zijn immers complex.
Dr. Desmet situeert de kern van de euthanasievraag in een geestelijk lijden. De vraag naar euthanasie
is een existentiële vraag, een vraag die zich situeert binnen de geestelijk-psychologische orde, eerder
dan de fysieke orde. Hij ging in op de vraag hoe we als pastores bij deze mensen aanwezig kunnen
zijn vanuit onze geestelijke orde, en op de vraag wat doorleefde liefde en barmhartigheid kan betekenen voor christenen. Marc Desmet reikte vanuit de christelijke traditie en spiritualiteit enkele mogelijke grondhoudingen aan voor pastores die mensen begeleiden met een euthanasievraag. Deze
grondhoudingen kunnen een dragende grond en spirituele voeding betekenen voor pastores bij het
begeleiden van mensen die vragen om euthanasie. Zo ging hij in op de nederigheid, het niet verabsoluteren of verafgoden van menselijke waarden, het menselijke en het lijden vreselijk en vleselijk ernstig nemen, mede-lijden als de verlossing in – veeleer dan uit – het lijden, ruimte voor passiviteit
naast activiteit, het bewaren van innerlijke vrijheid, geduld en onderscheiding. Deze grondhoudingen
laten pastores toe in het spanningsveld te kunnen gaan staan in hun begeleiding, voorbij een positie
‘voor’ of ‘tegen’ in het debat rond euthanasie. Welke houding je aanneemt heeft immers effect op
mensen.
Liesbeth Degryse
terug naar inhoud
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Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen voorjaar 2018
Open vormingsaanbod:
Opleiding:

Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen (Getuigschrift ethisch referent)

Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:

Zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Axel Liégeois
Dinsdag 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 17 april, 8 mei, 22 mei 2018,
telkens 13u30-17u30
KU Leuven Campus Brugge, Spoorwegstraat 12 te Brugge
Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en Oost-Vlaanderen, e.a.

Waar:
Organisatie:

(Bijbel) seminarie: ‘Vandaag is de dag van het heil.’ Over tijdsbeleving in de liturgie
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Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Joris Polfliet, Dieter Van Belle, Peter Vande Vyvere, e.a.
Zaterdag 28/04, 5/05, 19/05, 26/05/2018, telkens 9u-12u30
Sint-Baafshuis, Gent
HDGI

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:
Bijeenkomsten voor pastores in opleiding
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in opleiding
Kathleen Martens en Jan Michels
Zaterdag 25 november 2017 en 21 april 2018, telkens 12u30-15u30
Sint-Baafshuis, Gent
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. HDGI

Praktijkvorming: Liturgie
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in opleiding, pastores en pastoraal animatoren
Matthias De Blaere, Dieter Van Belle, Jaak Pauwels
Maandag 4/12/2017, 8/01, 5/02, 5/03, 23/03, 16/04, 7/05, 4/06/2018, telkens 19u30-22u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV bisdom Gent i.s.m. HDGI en Caritas Oost-Vlaanderen

Opleiding: Pastorale supervisie (2-jarig)
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Dominiek Lootens, Sybryn Leirs, Johan Hovelynck
14 januari 2018 (startdatum) – oktober 2019
Abdij OLV van Nazaret, Brecht
CCV Caritas-CAIROS

Opleiding: Pastorale gespreksvoering
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Frieda Boeykens en Jan Michels
Maandagen 29/01, 19/03, 30/04, 28/05, 11/06/2018 (7 lesdagen)
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas-CAIROS

Vormingsdagen: Voort-durende zorg - over het samenspel tussen parochie en zorgvoorziening
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Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale vrijgestelden in parochies en zorgvoorzieningen
Maandag 19 februari, dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari 2018
Hetzelfde programma gaat door op deze drie data en op drie verschillende locaties
CCV bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen

KSGV-studiedag
Doelgroep:
Inleider:

Pastores in de geestelijke gezondheidszorg
Nog te bepalen

Wanneer:
Waar:
Organisatie:

maart 2018
Nog te beplen
KSGV

meer info zie verder

Spiritualiteitsdag:
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastorale animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Nog te bepalen
mei 2018, 9.30-17u
Priorij Bethanië, Loppem
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag: Psalmen zijn gezellen in lief en leed
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
br. Manu Van Hecke
Dinsdag 22 mei 2018, 9.30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsaanbod voor bestuurders en directies:
Spiritualiteitsdag: Als problemen onoplosbaar zijn. Over crisis, spiritualiteit en management
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Bestuurders en directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Nog te bepalen
Nog te bepalen
Sint-Sixtusabdij Westvleteren
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas West-Vlaanderen

Meer info:
activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent – jan.michels@ccv.be
liesbeth.degryse@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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Over het samenspel tussen parochie en zorgvoorziening
Vormingsdag voor pastorale vrijgestelden in zorgvoorzieningen en parochies in het bisdom
Gent: priesters, diakens, parochieassistenten, pastorale werkers en pastorale animatoren/medewerkers.
-

op maandag 19/2 in het St.-Baafshuis te Gent (Biezekapelstraat 2)
voor de dekenaten Eeklo, Deinze, Gent & Wetteren

-

op dinsdag 20/2 in het AZ Glorieux te Ronse (Glorieuxlaan 55)
voor de dekenaten Aalst, Oudenaarde & Zottegem

-

op donderdag 22/2 in de H. Familiekerk te St.-Niklaas (Hertenstraat)
voor de dekenaten Dendermonde, Lokeren & St.-Niklaas

Programma:
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Vanaf 9u Onthaal
09u20

Welkom en inleiding op het thema

09u40

Spirituele impuls

09u55

Getuigenissen en modellen

11u05

Pauze

11u30

Gesprek in groepen per dekenaat/parochie/regio

12u30

Middaggebed

12u45

Middagmaal (soep & broodjes)

OPGELET:
Voor de medewerkers uit de parochiepastoraal is er na de middag een praktisch infomoment over de
vernieuwde formulieren bij doopsel en huwelijk, de nieuwe privacyregeling en de ongevallenverzekering. Dit infomoment eindigt uiterlijk om 15.30 uur.
klik hier om in te schrijven voor de vormingsdag
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.
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