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Bijbels geloof op zijn best
Zes mensen uit ons bisdom ontvingen eind november het getuigschrift van pastoraal animator. (Zie
ook verslagje verder in deze nieuwsbrief.) Een pastoraal animator is iemand die naast zijn of haar job
als animator, verpleegkundige, paramedisch of logistiek medewerker in een woonzorgcentrum ook
parttime als pastoraal medewerker werkt.
Met de officiële erkenning van pastoraal animatoren is het bisdom Gent uniek in Vlaanderen. De
geestelijke vader van dat concept is Daniël De Backer, priester van ons bisdom en directeur-emeritus
van Caritas Oost-Vlaanderen.
We zijn hem dankbaar en we zijn trots op onze ‘pastoraal
animatoren’. Waarom? Het Bijbels-christelijk geloof
‘werkt’ pas ten volle wanneer aan twee voorwaarden is
voldaan. Ten eerste wanneer we ons openstellen voor een
stem, een liefdesaanbod, een verbond ‘van elders’. Het is
de rode draad door de Schrift en door de grote traditie:
God biedt zijn liefde aan de mens aan, Hij daalt af om te
bevrijden, Hij nodigt de mens uit een verbond aan te gaan
– ten leven. Zelfs de mystici, die God niet zozeer ‘vanuit
den hoge’ maar in hun intiemste diepte ervaren,
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spreken van de ontmoeting met een Ander, wiens andersheid niet opgeheven wordt in de vereniging.
Ja, in de Bijbelse traditie is God de altijd verrassende Ander met hoofdletter.
Maar nooit laat die God het leven van de mens die Hem ontmoet onberoerd. Dat wordt al duidelijk
vanaf de eerste bladzijden van de Schrift. Het leven van mensen verandert soms zozeer dat ze, na
door God geraakt te zijn, met een nieuwe naam door het leven gaan. Nadat hij inging op het verbond
met de Heer, heet Abram voortaan ‘Abraham’, vader van vele volkeren. En na zijn worsteling met
Gods engel, is Jakob niet alleen mank aan de heup, maar ontvangt hij de naam Israël.
Ja, God grijpt in in het léven van mensen, het verbond met Hem blijft nooit zonder gevolgen, het
leven van wie geroepen wordt, krijgt een wending, ja verandert soms drastisch. Dat zien we bij die
vissers die Jezus volgen, dat zien we in het leven van de heiligen. Ja, God is de Andere, die van elders
ons leven binnenkomt, maar zijn ingrijpen staat nooit los van het leven.
Nog meer dan de loutere specialisten van het geloof maken de pastorale animatoren die belangrijke
dimensie van het christelijk geloof – zijn impact op het leven – duidelijk. Ze combineren twee taken.
Als animator, verpleeg- of zorgkundige delen ze volop het leven van de mensen in de voorziening,
van bewoners en collega's. Ze zien en horen de heel concrete noden die er zijn. En als pastoraal
animator kunnen ze tijdens de gewone taak of nadien tijdens de pastorale uren er meer tijd voor maken, er dieper op ingaan. De ene taak bevrucht de andere. Want ze blijven aanspreekbaar als pastoraal
animator, ook als ze bezig zijn met wassen en verzorgen, met koekjes bakken of bloemschikken.
Geloof is in hun werk bij uitstek verweven met het leven. En dat is een oneindig sterke getuigenis.
Dat is Bijbels geloof op zijn best. Dank, beste pastorale animatoren!
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Peter Vande Vyvere
terug naar inhoud

Een eresaluut aan Luk De Geest
In deze eerste nieuwsbrief na het overlijden van ere-vicaris Luk De Geest, vertelt Jan Michels, die
vele jaren met hem samenwerkte, hoe hij hem heeft ervaren. Een eresaluut…
Wat aan hem vooral bijzonder was: hij geloofde in mensen. Hij
sprak mensen aan voor één of andere taak, gaf hen vertrouwen
en dat maakte dat ze groeiden als mens en in hun opdracht.
Hij geloofde in mensen, veel meer dan in principes, structuren
of grote visieteksten. Daar besteedde hij weinig tijd aan. Toch
had hij een duidelijke visie en stelde hij hoge verwachtingen.
Hij werkte hard en dat maakte dat je zelf ook hard je best deed,
zonder dat hij dat moest vragen. Hij had een scherpe blik en kon
scherp zijn in zijn uitspraken, wanneer hij onrechtvaardigheid
zag in de maatschappij. Of wanneer theorie en structuren belangrijker geacht werden dan mensen en gemeenschappen.
Hij keek naar de werkelijkheid als bioloog en wetenschapper.
Hij zag de natuur en de wereld zoals deze is. Hij wist dat wetmatigheden die eigen zijn aan de natuur, aan mensen en gemeenschappen, niet konden genegeerd worden. Dat de natuur
zich ontwikkelt zoals ze zich ontwikkelt. Die concrete werkelijkheid aanvaardde hij en daarvan vertrok hij. Hij wist dat het
geen zin had aan de werkelijkheid principes op te dringen die
ergens aan een vergadertafel bedacht waren. Je kon hoogstens met die werkelijkheid aan de slag gaan,
erin aanwezig zijn en hier en daar de richting aangeven. Ook waar het om mensen ging. Met beperkte
en kwetsbare mensen ging hij op weg. Hij gaf hen verantwoordelijkheid en liet hen daarin groeien.
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Wanneer het al eens misliep in het werk of privé, stond hij daar niet met een oordeel maar met veel
mildheid en een luisterend oor. En hij gaf opnieuw ruimte en kansen.
Zijn visie was gebaseerd op het evangelie, op evangelische dienstbaarheid. Vandaar zijn voorkeuraandacht voor de diaconale opdracht van de Kerk, voor de caritas. Maar hij was ook een biddend
mens, een priester die leefde van gebed en van de eucharistie. En hij hechtte veel belang aan inhoudelijke vorming. In bisdom Gent was hij in de jaren 1980 een pionier in het vormen van gelovige
‘leken’, met zijn inspanningen voor het instituut voor pastorale helpers en helpsters (IPH) en vooral
ook met het inrichten van de opleiding voor pastorale werkers en werksters, toen hij begin jaren 1990
vicaris was geworden. Hij maakte dat gelovige en toegewijde mensen gevormd werden om pastorale taken op te nemen en dat ze een pastorale opdracht kregen, in een tijd dat dit in bisdom
Gent voor velen nog allesbehalve vanzelfsprekend was. Hij maakte hiervoor ruimte en baande een
weg op plaatsen waar men tegenwrong. Daar bleef hij aandacht aan geven: aan vorming en verdieping
op vlak van professionaliteit én spiritualiteit van pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers en vrijwilligers in zorgvoorzieningen.
Hij kende veel mensen, hield mensen doorheen de jaren in zijn gedachten en wanneer hij voor één of
andere taak iemand nodig had wist hij iemand aan te spreken: als vrijwilliger in één van zijn vele
organisaties, als pastorale beroepskracht in een zorgvoorziening, als aalmoezenier op rust,… Hij had
een groot netwerk en wist dat te gebruiken, op welk niveau ook.
Zelf verzette hij bergen werk en hij kon soms moeilijk taken delegeren. Maar wanneer hij iets delegeerde, gaf hij het volle vertrouwen en liet hij mensen vrijuit werken. Hij was spaarzaam met complimenten, maar wanneer iemand het lastig had wist hij met weinig woorden de bevestiging te geven
die op dat moment nodig was. Vooral wist hij te bevestigen door het vertrouwen dat hij telkens weer
gaf.
Luk De Geest heeft met zijn grote werkkracht, gedrevenheid en visie de caritas en de diaconie in het
bisdom Gent een diep evangelisch én een professioneel gelaat gegeven. We zijn hem daar dankbaar
voor. Hoe kunnen wij hem beter eren dan door die traditie voort te zetten?
Jan Michels
terug naar inhoud

Welkom Lieve Orye
Sinds 19 november 20018 vervangt Lieve Orye (°1968) Liesbeth
Degryse als vormingsmedewerker voor CCV-Caritas in het bisdom Gent. Lieve is doctor in de vergelijkende cultuurwetenschappen, master in de theologie en in de orthopedagogiek. Ze werkte
vele jaren als universitair onderzoeker, maar heeft ook ervaring
als opvoeder. Tot voor kort was ze aan de slag als pastoraal werker
in het psychiatrisch ziekenhuis Karus in Melle. Lieve zal zich
voornamelijk toeleggen op de (na)vorming van pastoraal werkenden in zorgvoorzieningen. Daarnaast heeft ze speciale aandacht
voor ketenzorg en is ze als begeleider verbonden aan de dekenale
ploeg van Gent.
terug naar inhoud

Erkenningsmoment pastoraal animatoren
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Pastoraal animatoren zijn medewerkers in zorgvoorzieningen die een pastorale opdracht opnemen,
in de regel naast hun andere taak als zorg- of verpleegkundige, animator, ergo, kine, logistiek medewerker,…
Op dinsdag 27 november werden 6 pastoraal animatoren erkend, die onlangs hun opleidingstraject
hebben afgerond: Hilde Van Hauwaert, zr. Geertrui Bogaerts, Marijke Vandenbroecke, Myriam Van
Hoecke, Erika Leduc en Miet Vercauteren. Namens de bisschop ontvingen zij die avond hun getuigschrift uit handen van vicaris-generaal Joris De Jonghe.
Peter Vande Vyvere, bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas, verwelkomde de pastoraal
animatoren, hun directies en aanwezige collega’s en familieleden en dankte allen voor hun inzet en
bijdrage voor pastorale zorg in de voorzieningen. In zijn inleiding liet hij horen dat een ontmoeting
met God mensen niet onberoerd laat. God komt binnen in het leven van mensen. Pastoraal animatoren maken dat duidelijk, door de twee taken die zij combineren. Als animator, verpleeg- of
zorgkundige delen ze het leven van bewoners en collega's en horen ze concrete noden. En als pastoraal animator kunnen ze tijdens hun gewone taak of nadien tijdens de pastorale uren daar meer tijd
voor maken.
Jan Michels schetste een beeld van het opleidingstraject. Gedurende vier jaar nemen de pastoraal
animatoren deel aan verschillende vormingsactiviteiten, waarmee zij een inhoudelijke, theologische
basis meekrijgen voor hun pastorale opdracht, onder meer via de School voor Geloofsverdieping of
het HDGI. Ook op vlak van liturgie verwerven ze de nodige theoretische en praktische kennis. Ze
krijgen vorming over allerlei aspecten van pastorale zorg en begeleiding, pastorale werkvormen en
ethische thema’s. Bovendien nemen ze deel aan vormings- en verdiepingsmomenten waarmee hun
eigen geloof en spiritualiteit gevoed wordt.

Nieuwe pastoraal animatoren © Bisdom Gent, foto: Claire-Marie Cloquet
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Van bij het begin van het opleidingstraject zijn pastoraal animatoren ingeschakeld in hun pastorale
opdracht. Daarom vormt praktijkbegeleiding een belangrijk onderdeel van de opleiding. Vier keer
per jaar komen ze samen voor intervisie. Dat is niet alleen een moment van uitwisselen over werkzorgen, het is ook een thuiskomen bij elkaar.
Na het overhandigen van de getuigschriften werd oprechte dank en waardering uitgesproken voor de
inspanningen die de pastoraal animatoren de voorbije jaren geleverd hebben voor de opleiding. Tijdens de receptie kwamen de gelukwensen en omhelzingen voor de zes nieuw erkende pastoraal animatoren.
In de inleiding klonk dat ‘anima’ in het Latijn zowel ‘ziel’ als ‘leven’ betekent. Eén van de nieuwe
pastoraal animatoren verwoordde wat volgens haar de kern is van haar opdracht: ‘Een animator is
iemand die animo brengt, die het leven wekt in mensen. Ik voel mij vanbinnen echt een pastoraal
animator, wanneer ik wat in een bewoner zit terug tot leven kan wekken.’
Jan Michels
https://www.kerknet.be/bisdom-gent/nieuws/erkenningsmoment-pastorale-animatoren
terug naar inhoud
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Mijmering na 15de consultatie ENHCC
in Blankenberge (15-19/06) met als titel: ‘Nurturing Spirituality in
Healthcare Chaplaincy’
Ik nam de eerste maal deel aan zo’n internationale consultatie… Wat mocht ik verwachten van een
bijeenkomst met 68 pastoral caregivers uit 20 Europese landen én uit Australië en Amerika, uit verschillende culturen en denominaties…?
Het netwerk van de Beroepsvereniging is duidelijk uitgebreid. In vele landen worden spirituele zorgverleners met dezelfde evoluties in de gezondheidszorg geconfronteerd als in Vlaanderen, of met
gelijkaardige visies bij de overheid. We kunnen dus veel van elkaar leren, strategieën uitwisselen…
Maar de verschillende bijdrages zetten me persoonlijk, als katholiek pastor, ook aan het denken over
‘voedende spiritualiteit’. Deze oogopeners wil ik graag met jullie delen, in de hoop dat ze ook voor
anderen voedend zijn, omdat ze ook voor andere pastores een uitnodiging kunnen zijn om er zelf eens
bij stil te staan.
Cheryl Holmes uit Australië benadrukte dat het werken rond duidelijke modellen, functieomschrijvingen… van spirituele zorg niet enkel heel bruikbaar is wanneer we duidelijk willen communiceren
in externe contacten met overheid, beleid…, maar dat dit ook juist heel voedend en ondersteunend
kan zijn voor de spirituele zorgverleners zelf.
Daniel Grossoehme uit de VS vertelde in een heel persoonlijk getuigenis dat voor hem “het hoofd
gebruiken als spiritueel zorgverlener, bijvoorbeeld bij onderzoek” ook heel voedend is voor zijn eigen
spiritualiteit. Daarnaast werd ik opnieuw geïnspireerd door zijn beeld van de pastor als ‘the beloved
disciple’. Wij mogen bij iemand blijven wanneer anderen vertrekken. Wij worden aan elkaar gegeven
om voor elkaar te zorgen.
Martijn Steegen uit ons eigen Vlaanderen ging met ons aan de slag met weerbarstige bijbelverhalen
met als leeswijzer ‘de normativiteit van de toekomst’: “Kunnen/durven we een Bijbelverhaal laten
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spreken als een icoon, ons hierdoor in contact laten brengen met het goddelijke? Welk toekomstvisioen komt dan aan bod en welk appèl doet dit toekomstvisioen op mij als pastor?” Vragen die mij bij
het verhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-24.35-43) sterk uitdaagden.
Valerie Stessin uit Israël bracht ons via
joodse muziek en liederen bij haar eigen
en bij onze spiritualiteit. Velen van ons
kregen het gevoel dat ‘religieuze muziek’
an ancient soul raakt…
Simon Harrison uit het Verenigd Koninkrijk nam de stelling in dat we als spiritueel
zorgverlener zorg dragen voor noden van
patiënten op verschillende vlakken, nl.
culturele, religieuze, individuele, spirituele en pastorale noden. Wil je een goede
spiritueel zorgverlener zijn, dan moet je
jezelf ook voeden op al deze vlakken, dan
moeten we binnen teams elkaar ondersteunen op deze verschillende vlakken. Een hele uitdaging in
zijn team dat samengesteld is met vertegenwoordigers uit verschillende denominaties.
Carmen Schumann, een humanistisch spiritueel zorgverlener uit Nederland gaf heel eigen woorden
aan spiritualiteit, nl. als de oriëntatie op een ultiem goed, van waaruit je kan leven en ademen. Een
spiritueel zorgverlener mag er dan zijn voor mensen wanneer men gedesoriënteerd is…
Jannet Delver uit Nederland liet ons kennismaken met de methodiek van het ‘schrijven van een spirituele biografie’. De link werd ook gelegd naar het ontwikkelen van deze spirituele competentie als
spiritueel zorgverlener.
Gudrun Rosen uit Zweden stond stil bij supervisie als voedend voor de spiritualiteit van de spiritueel
zorgverlener. Supervisie verbreedt immers je kennis, creëert afstand, zorgt ervoor dat je er niet meer
alleen mee staat…
Geïnspireerd en uitgedaagd door deze consultatie,
Kristien Henderickx – coördinator Beroepsvereniging voor Zorgpastores
terug naar inhoud

Een oefening in interreligieuze dialoog
Verslag van het SIPCC seminarie in Wenen, Oostenrijk
Van 21 tot 26 oktober 2018 kon ik deelnemen aan het 30ste internationaal seminarie van SIPCC, de
‘Society for intercultural pastoral care and counselling’, dat plaatsvond in Wenen. Het centrale thema
van SIPCC was dit keer ook onderwerp van het seminarie: ‘Religions in dialogue: Cooperation in
intercultural and interreligious care and counselling’. Of hoe dialoog een stap kan zijn naar samenwerking binnen pastorale en spirituele zorg, over culturele en religieuze grenzen heen. Met op de
achtergrond het besef dat gesprek en ontmoeting tussen mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen een steeds dringender noodzaak is, zowel lokaal als globaal.
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Wat en wie is SIPCC?
SIPCC omschrijft zichzelf als een ‘learning community’ waar interactie en ontmoeting tussen mensen
van verschillende landen, culturen en religies kan
plaatsvinden. Een ‘open ruimte’ die het wederzijds
leren over pastorale zorg in intercultureel en interreligieus opzicht kan bevorderen. SIPCC bestaat sinds
1995 en was dit jaar aan zijn 30ste internationaal seminarie toe, waarvoor we te gast waren bij de IGGÖ,
de officiële organisatie van Islamitische gemeenschappen in Oostenrijk. Voor het eerst was een Islamitisch congrescentrum plaats van samenkomst
voor het SIPCC.
Tijdens de openingsavond werden we door de voorzitter van IGGÖ verwelkomd met een vers van de profeet Mohammed: ‘O mijn volk, onze God en
jullie God is dezelfde. We zijn allen gelijkwaardig en wat ons groot maakt is geloof en vroomheid…’
Waarop onze SIPCC-voorzitter als dank voor de gastvrijheid een boek overhandigde over Franciscus,
die in 1219 een bezoek bracht aan de sultan van Egypte. Sprekender kon niet.
Een week lang bogen we ons met een honderdtal deelnemers uit verschillende landen en continenten,
die actief zijn als pastor, geestelijk verzorger, Pfarrer, Seelsorger, chaplain, spiritual care giver,
imam, rabbi, counsellor,… of als pastoraal supervisor, docent of onderzoeker, over het thema: ‘Religions in dialogue’.
Religions in dialogue
Dialoog tussen religies is altijd een gesprek tussen
concrete personen. Hoe kijken wij vanuit Jodendom,
Christendom en Islam naar de zorg voor mensen, met
hun lichamelijke, psychische en spirituele noden,
wanneer we hen ontmoeten in een ziekenhuis, gevangenis, geloofsgemeenschap, politiedienst,…? Ook
het Boeddhistisch perspectief werd binnengebracht,
door een deelneemster uit Myanmar die actief is in
een interreligieus counselling centre.
Praktijk, opleiding en onderzoek over pastorale en
spirituele zorg werden belicht vanuit diverse invalshoeken. Welke bronnen vinden we hiervoor in onze
geloofstraditie? Wat waarderen we in onze eigen religie of levensbeschouwing? Welke mogelijkheden en moeilijkheden ervaren we in ons werk? Hoe
kunnen we elkaar inspireren in ons streven om mensen in nood bij te staan?
De werkmethode van SIPCC
SIPCC is een organisatie die veeleer wordt ervaren
als een gemeenschap (sommigen zeggen: een familie) waar men elkaar jaarlijks ontmoet. Formele
werkmethoden maar vooral ook informele ontmoeting maken van het seminarie een laboratorium voor
interreligieuze dialoog. Elke dag begint met een gebeds- of meditatiemoment, ingevuld vanuit een bepaalde religie of traditie. Iedereen wordt uitgenodigd om, in de mate hij of zij dat wil, daaraan deel
te nemen.
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Het dagthema wordt ingeleid aan de hand van een ‘intercultureel forum’. Als op een marktplaats
worden door middel van straatinterviews enkele deelnemers kort geïnterviewd, om spontaan iets uit
te spreken van een persoonlijke ervaring, een mening of overtuiging bij het thema aansluit. Onmiddellijk daarna worden alle aanwezigen uitgenodigd om in kleine groepjes met elkaar uit te wisselen
over dezelfde vragen als in het interview. Wat vind je mooi in jouw religie? Wat is ‘helpful’ vanuit
jouw geloof in het zorgen voor mensen?... ‘Religies in dialoog’ wordt meteen heel concreet.
In lezingen en workshops worden specifieke thema’s en ervaringen naar voor gebracht. Hoe zien en
ervaren we Gods liefde in de verschillende religies? Hoe kunnen we met elkaar samenwerken in
crisissituaties? Wat betekent gezondheid en heling naar lichaam en ziel in elke religie? Wat betekent
‘de vreugde van de Torah’, ‘de vreugde van het evangelie’, ‘de vreugde van de Koran’? Hoe kijken
we vanuit onze religie naar wie of wat voor ons vreemd is?
Doorheen de hele week was ik zelf betrokken bij een
workshop, waarin ‘pastoral care givers’ uit verschillende religies en tradities door casus- en verbatimbespreking van elkaar konden leren over pastorale en
spirituele zorg in christelijke, islamitische en boeddhistische context – een werkvorm die een uitzonderlijke inkijk gaf in hoe begeleidingswerk in een andere
religie kan worden ingevuld en hoe gelijk én verscheiden we daarin zijn, als zorgvrager of als zorgverlener.
In een vaste reflectiegroep kregen we elke dag de gelegenheid om uit te spreken wat ons getroffen had,
wat nieuw voor ons was, waar we moeite mee hadden, wat van de conferenties, workshops en informele ontmoetingen bleef hangen en wat we er uit
konden leren, wat we zouden meenemen naar onze eigen werkplek...
Op woensdag konden we via een excursie kennis maken met het Joods museum, de Islamitische
gemeenschap of het AKH (Algemeines Krankenhaus) in Wenen. Ik bezocht het algemeen ziekenhuis,
één van de grootste in Europa, waar een ploeg van katholieke, lutherse, islamitische, joodse en boeddhistische vertegenwoordigers instaan voor de begeleiding van patiënten en waar een katholieke, protestantse, joodse en islamitische gebedsruimte zich broederlijk-zusterlijk naast elkaar bevinden.

Enkele indrukken
Wat ik zelf meeneem van dit seminarie? Een schat
aan indrukken en ervaringen, verhalen en gesprekken met andere deelnemers (‘Geschichte und Gesichte’, zoals men dat in het Duits zo mooi kan zeggen). De ervaring hoe verrijkend de ontmoeting en
uitwisseling met mensen van andere religies en levensovertuigingen kan zijn. Het besef hoe delicaat
interreligieuze dialoog is en hoe moeizaam het samenleven kan zijn, zoals bleek in getuigenissen uit
Indonesië, Pakistan, Myanmar, Tanzania, Nicaragua, Tsjechië, Duitsland,… en België, om het niet
al te ver te zoeken.
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Ik eindig met enkele inspirerende uitspraken, een greep uit de rijke waaier van wat in de loop van het
seminarie geklonken heeft:
‘Aandacht geven aan de taal die we gebruiken en aan vertaling is niet zomaar een technische bezigheid. Het is iets dat ons zowel onderscheidt en verdeelt als dat ons samenbrengt. Soms is iets niet
zomaar te zeggen, zelfs niet in onze eigen moedertaal. Soms is iets niet zomaar te verstaan of te
vertalen. Daarom is het belangrijk ook àchter en rónd wat gezegd wordt te luisteren. Om over cultuur- en taalgrenzen heen te stappen en elkaar te proberen verstaan. Ook uit de moeilijke momenten
en de misverstanden , het onbegrip en het conflict kunnen we leren.’
‘Uit angst om de eigen identiteit te verliezen, zijn absoluutheidsaanspraken ontstaan.’
‘”De mens is de vijand van wat hij niet kent”, is een Islamitisch gezegde. Iemand wordt als vreemd
beschouwd omdat hij anders spreekt, denkt, handelt,… “Vreemd” kan ook gezien worden als

“anders” en kan onze nieuwsgierigheid wekken. Verscheidenheid is een teken van God. In de Islam
is er geen echt geloof of rechtschapenheid zonder naastenliefde. Vroomheid is veel meer dan zich
naar het oosten wenden voor gebed, maar heeft ook sociale consequenties, in de omgang met de
arme, de vreemde,…’
‘Centraal in alle pastoral care, counselling, Seelsorge… staat de mens die hulp nodig heeft. De focus
van alle helpen ligt bij de persoon zelf, ook als de motivatie van de zorgverlener in zijn of haar religie
ligt. Onze ‘common ground’ is dat we heling willen brengen bij iemand die lijdt. Counselling kan niet
als doel hebben om iemands geloof te veranderen of iemand tot mijn geloof te brengen, maar om
nabij te zijn en te luisteren naar wat deze persoon doormaakt en nodig heeft.’ ‘Counselling must give
place for someone’s doubts and needs. Though there can be place to discuss issues of faith.
‘Onze common ground is niet dat we religieus zijn of in God geloven, maar dat we mensen zijn. We
zijn allen mens en we hebben onszelf niet geschapen. We zijn in deze wereld geworpen, waar veel
lijden is. Dat is onze common ground.’
‘Hoe spreken we over wat we geloven? Wie spreekt, zoekt vaak naar het juiste woord en krijgt dat
woord soms door een ander aangereikt. Zo scheppen we samen betekenis. Wie stottert en hapert,
creëert meer dialoog dan wie zijn zinnen vloeiend uitspreekt.’
‘We kunnen leren van wat een ander beweegt en onszelf daardoor laten bewegen. Leren dat samen
zijn en spreken met mensen van andere religies een spirituele bezigheid is.’
‘Als groep die de meerderheid vormt, is het heel belangrijk sensitief te zijn voor de minderheid’. ‘Er
is een grote kloof tussen de idealen en waarden van onze religie, en de realiteit van wat er werkelijk
gebeurt in onze samenlevingen en gemeenschappen. Wat we nodig hebben is: leren omgaan met verscheidenheid.’ ‘Achter dit alles is het allerbelangrijkste, dàt we met elkaar in gesprek zijn als mensen
van verschillende religies, dàt dit gesprek mogelijk is – in vrede en openheid. Als dit hier mogelijk is,
dan wellicht ook elders.’
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De week eindigde met een feestelijk moment, waarin we van de culturele en spirituele achtergrond
van andere deelnemers konden proeven. Om af te sluiten geef ik je graag de gelegenheid mee te
luisteren naar een lied ‘For with You is the Source of Life’ dat door een joodse deelneemster gezongen
werd.
Jan Michels
‘Want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.’ (Ps. 36, 10)
For with You is the Source of Life (Psalm 36:10) – by David Zeller
Ki imcha mekor chayim
Be'orcha nir'eh or.
For with you is the source of life
In your light we see light.
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Wish to be where you want to be
Wish to be where you are.
Wish to be where you are right now
Wish to be where you are.
For with you is the source of life
In your light we see light.
Wish to be who you want to be
Wish to be who you are.
Wish to be who you are right now
Wish to be who you are.
Ki imcha mekor chayim
Be'orcha nir'eh or.
(Te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=04Nmz380J3Q)
Het volgende, 31ste SIPCC seminarie zal doorgaan van 1 tot 6 september 2019 in Düsseldorf, met
als thema: ‘Conflict, Nonviolence and Interfaith Peacebuilding: Impulses for intercultural and interreligious care and counselling’ Meer info: www.sipcc.org

Joods historisch museum en herdenkingsplaatsen tegen fascisme en nazisme, Wenen
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
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Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen voorjaar 2019
Open vormingsaanbod:
Netwerkavond:

Rouwzorg

Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Marc Peersman, ea
Donderdag 14 maart 2019, 19u30-22u
Sint-Baafshuis, Gent
Contact-netwerk voor maatschappelijke inzet – CCV Gent - Caritas Oost-Vlaanderen

Infoavond:

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

Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Donderdag 21 maart 2019, 19u-22u
Sint-Baafshuis, Gent
HDGI
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Bijbelseminarie: God en het lijden in de Schrift
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

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

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:
Vormingsnamiddag: De pastor als authentieke coach. Mijn stijl in het coachen van pastorale medewerkers en vrijwilligers in zorgvoorzieningen
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Veerle Gouwy
Dinsdag 26 februari 2019, 13u30-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsdag:

Meer info zie verder
Ondenkbaar of doenbaar?
Over evidence based spirituele zorg in de dagelijkse praktijk

Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Anne Vandenhoeck
Dinsdag 26 maart 2019, 9u-16u30
Oude Abdij van Drongen
CCV Cairos ism CCV Antwerpen en Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag voor pastores: Stilte mag ruimte worden voor een ander
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Br. Manu Van Hecke
Dinsdag 14 mei 2019, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV Caritas Oost-Vlaanderen
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Diocesane spiritualiteitsdag: Als God gebeurt… Diaconie als heilige grond
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

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

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

Vormingsnamiddag: De pastor als authentieke coach
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Als pastor wandel je naast mensen, je hebt oog voor diepgang en zingeving, je bent alert voor elk
klein signaal dat te maken heeft met hoe iemand iets beleeft en verwerkt… Er ‘zijn’ is je sterkte. Dit
zijn competenties die ook van belang zijn bij het coachen van medewerkers en vrijwilligers.
Wanneer we iemand coachen vertrekken we van waar iemand staat en ondersteunen de ander in het
zelf bereiken van een doel. Dit kan een persoonlijk doel zijn maar ook doelen die men gezamenlijk
nastreeft binnen een organisatie of in een pastorale werkgroep. Inzicht en begrip voor iemands stijl
en de impact van onze eigen stijl als pastor spelen hierbij een belangrijke rol.
In deze vorming maak je kennis met:
• coachen: enkele inzichten
• gedragsstijlen: a.h.v. het DISC-model leer je je eigen stijl en de daaruit voorvloeiende sterktes en
uitdagingen bij het coachen kennen. Ook leer je de ander beter begrijpen, krijg je zicht op hun stijl
en verwachtingen waardoor je beter kan rekening houden met ieders talenten en mogelijkheden.
terug naar inhoud
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Vormingsnamiddag: Ondenkbaar of ondoenbaar? Over evidence based
spirituele zorg in de dagelijkse praktijk
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Anne Vandenhoeck
Dinsdag 26 maart 2019, 9u-16u30
Oude Abdij van Drongen
CCV Cairos ism CCV Antwerpen en Caritas Oost-Vlaanderen

Wereldwijd wordt er meer en meer ingezet op het onderzoek naar spirituele zorg door spirituele zorgverleners zelf: wat maakt dat bewoners, patiënten en cliënten tevreden zijn over spirituele zorg? Wat
is voor hen helend en draagt bij tot de best mogelijke spirituele zorg? Meer en meer worden ook de
zorgvragers aan het woord gelaten in dergelijk onderzoek. Wat is hun kijk op spirituele zorg? Wat is
de kijk van andere zorgverleners?
Tijdens de studiedag wordt eerst de evolutie geschetst van resultaatsgericht pastoraat en wordt er
ingegaan op de laatste patiëntgerichte onderzoeken. In de namiddag zal aan de hand van drie thema’s
(dankbaarheid, beroerte, palliatieve zorg) aangetoond worden dat resultaten van wetenschappelijk
onderzoek op zinvolle wijze spirituele en pastorale zorg kunnen inspireren en richten. Door uitwisseling in kleine groepen wordt de implementatie in de dagelijkse praktijk verkend.
terug naar inhoud

Handgeschreven
Kaarten vallen in de bus,
het is weer Nieuwjaar, dus
willen alle mensen
elkaar het allerbeste wensen.
Het hoeft zelfs niet meer handgeschreven,
wie iet of wat is bijgebleven
gebruikt nu andere criteria
en doet het via de sociale media.
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Met een muisklik of wat toetsaanslagen
kan je honderden wensen de deur uitjagen.
En dus krijgt elke digitale medemens
van ons diezelfde standaardwens.
Maar als we deze woorden menen,
dan moeten we ze inhoud geven
en zeker laten voelen
dat we ze ‘echt’ bedoelen.
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Werken we daarom mee
aan die wens van peis en vree,
aan wensen van geluk en voorspoed,
aan elke wens die leven doet.
Laten we het duidelijk merken,
elke wens in daad versterken,
de wens die mensen samen brengt,
elke wens die warmte brengt.
Moge in ons doen en laten
wensen zichtbaar worden, buitenmate,
de wens die ruimte geeft,
elke wens die kansen geeft.
Laten we samen wegen vinden
die ons met elkaar verbinden,
die van woorden wensen maken
en van wensen daden maken.
Dan krijgt elk vluchtig woord
dat tot onze digitale wens behoort,
weer die intense kracht
als door een geschreven kaart gebracht.
Dan wordt elke wens ook leven,
als was hij handgeschreven
en laten we toch voelen
datgene wat we echt bedoelen.
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Dan zeggen alle woorden
die tot onze wens behoorden,
ook al was het met een standaardkaart:
jij bent voor mij de moeite waard.
Jouw naam die staat geschreven,
in mijn gedachten, in mijn leven,
in mijn hart, mijn binnenkant,
in de palm van Gods hand.
Olga
Caritas Oost-Vlaanderen wenst je een mooi 2019!
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Met de steun van:

