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Kracht te midden van zwakheid
Een interessante metafoor om de zorgverlener te omschrijven is die van de ‘wounded healer’: vanuit
je eigen kwetsuren kun je – onder bepaalde voorwaarden – bron van leven worden voor anderen. De
christelijke achtergrond is duidelijk: Christus is de gewonde genezer bij uitstek.
In zijn tweede Korintiërsbrief (12, 7-10)
schrijft Paulus in enkele op het eerste gezicht
raadselachtige zinnen over dezelfde realiteit:
Ter wille van de buitengewoonheid van de
openbaringen – daarom, opdat ik niet verwaand word – is mij een doorn in het vlees gegeven, een bode van satan die mij oorvijgen
moet geven, opdat ik niet verwaand word. Tot
driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt, dat die
van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde
mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht
wordt juist in zwakheid volkomen.’ Dus zal ik
het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Ter
wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn: in smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want
(telkens) als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
Betekent dit dat Paulus werkelijk alleen op zijn radicale machteloosheid, op zijn zwakheid als dusdanig steunt? Aanvankelijk lijken in dit stukje Christus’ kracht en Paulus’ zwakheid inderdaad tegenover elkaar te staan. En dat raakt zeker iets van de kern van ons christelijk geloof: je hoeft zelf niet
sterk, volmaakt, autonoom… te zijn om voluit te leven. Het belangrijkste is open te staan voor Gods
werking in je leven, voor Christus’ genade.
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Het doorgeslagen autonomie-streven van onze cultuur is geen goede bodem voor het christelijk leven
en al helemaal niet voor de christelijke dienstbaarheid die ruimte schept voor kracht ‘van elders’.
Voor christenen geldt: hoe scherper je beseft dat je zelf zwak (onaf, behoeftig, gekwetst…) bent, des
te groter de kans dat je bereid bent je voor God te openen. Dan pas kunnen écht grote dingen gebeuren,
zo toont ons de hele Bijbel en de hele geschiedenis van het christendom.
En toch is er een ‘maar’. Friedrich Nietzsche heeft ons terecht gewezen op de mogelijke pervertering
van die overtuiging: ze kan dienen om mensen klein te houden, om de zwakheid als dusdanig te
verheerlijken en sterke, gezonde, vitale mensen in een kwalijk daglicht te plaatsen. Om nog te zwijgen
van het ophemelen van lijden en miserie, een dolorisme waar onze christelijke traditie in bepaalde
periodes niet vrij is van geweest.
Ons tekstfragment toont dat Paulus in die val niet trapt. Zijn paradox is rijker, complexer, gelaagder.
Aan het einde verdwijnt namelijk het onderscheid tussen Christus en Paulus in de uitspraak: “Telkens
als ik zwak ben, dan ben ik sterk.” Zwakheid is niet per definitie een sterkte. Het is Paulus zélf die in
Christus en door Christus sterk is – ondanks zijn zwakheid. Met andere woorden: de tekst beschrijft
zwakheid niet als een voorafgaande voorwaarde voor de openbaring van Gods kracht. Paulus zegt
dat Christus’ kracht in hem aanwezig is te midden van zijn zwakheden. Hij beklemtoont de gelijktijdigheid van zwakheid en kracht.
Is dat geen blijvende inspiratiebron voor de christelijke zorgverleners vandaag? Jazeker, zij zijn best
goed gevormd en op de hoogte van de jongste ‘zorgtechnische’ ontwikkelingen. Zij mogen, ja móeten
stevige professionals zijn, het liefst menselijk evenwichtig en sociaal vaardig. Maar neen, zij hoeven
geen krachtpatsers te zijn. Ze mogen wounded healers zijn. Mensen in wier inzet Christus’ verrijzenisleven werkzaam is, ‘midden in de dood’.
Peter Vande Vyvere
terug naar inhoud

De spiritwijzer ‘het spel’ is gelanceerd!
Na de spiritwijzer voor algemene ziekenhuizen, voor de geestelijke gezondheidzorg en voor de ouderzorg was het op 12 juni de beurt aan de spiritwijzer ‘het spel’ om feestelijk te worden voorgesteld. Deze spiritwijzer is een spel voor mensen met
en zonder een beperking om in gesprek te gaan rond
de diepere dimensie van het leven, rond de vragen
die geen pasklare antwoorden hebben, rond de noden die niet zomaar via directe vragen of allerlei
vormen van screening vast te stellen zijn.
Deze spiritwijzer is uitgewerkt door mensen die binnen de sector voor mensen met een beperking werkzaam zijn als pastor of pastorale medewerker. Maar
de interesse die reeds voor dit spel gegroeid is maakt
snel duidelijk dat het tevens zijn meerwaarde heeft in
andere sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg
en de ouderenzorg, en zelfs in het onderwijs, de
vormselcatechese …
Het is een instrument, bestaande uit kaarten en dobbelsteen dat op velerlei manieren creatief kan worden ingezet. De kaarten tonen aan de ene kant een
foto en bevatten aan de andere kant vragen die de zorgverlener kunnen ondersteunen in het aangaan
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van een dieper gravend gesprek. De kaarten vormen sets rond zes dimensies: Vasthouden/Loslaten,
Samen/Eenzaam, Kracht/Moedeloos, Blij/Droevig, Hoop/Wanhoop, en Vragen. Het spel is dus laagdrempelig door naast spreektaal ook beeldtaal aan te reiken. De foto’s kunnen bovendien ruimte geven aan de pastorant om zelf taal te vinden en om, zoals iemand het verwoordde, ‘ermee aan de haal
te gaan en het totaal anders in te vullen dan verwacht’. Er wordt benadrukt dat deze spiritwijzer een
instrument is, geen sturend eindproduct, maar een opstapje, een kans. Wie het pas leert kennen, kan
het exploratief gebruiken, gewoon uitproberen. Wie het goed in de vingers heeft gekregen en de dimensies, vragen en beelden in de eigen rugzak heeft, kan het, aangepast aan wat in de eigen pastorale
context gaande is, gericht en competent gebruiken. Er wordt benadrukt dat het gebruik van deze spiritwijzer best ingebed is in een interdisciplinaire zorgvisie waarbij spiritueel zorgverleners of pastores
de aandacht voor de spirituele dimensie kunnen bewaken.
De vier workshops maakten de veelzijdige inzetbaarheid van ‘het spel’ duidelijk. Het opent een heel
veld van mogelijkheden, niet enkel in de pastorale zorg voor pastoranten, maar tevens in de zorg voor
medewerkers en teams. De workshop ‘Stilstaan bij de spirituele beleving van de cliënt – kijken vanuit
het perspectief van de cliënt’ maakte duidelijk dat het spel kan gebruikt worden in teams om bijvoorbeeld een stuk voorbij de praktische modus te geraken, om het diepere beleven van een cliënt naar de
oppervlakte te brengen. Maar het kan ook gebruikt worden in functie van het team zelf, bijvoorbeeld
om de draagkracht ervan te bevragen of om ruimte te creëren voor de diepere dimensie die teamleden
in hun zorgwerk ervaren of misschien juist missen.
Tenslotte werd ook een woordje gezegd door Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het
Vlaamse Welzijnsverbond, en door Dominic Verhoeven, directeur van Caritas Vlaanderen. Beiden
benadrukten het belang van spirituele zorg in een ‘vuca’ wereld (volatile, uncertain, complex, ambiguous) die ook nieuwe noden met zich meebrengt, en wezen op een gebrek aan taligheid. Waar vroeger de religieuze dimensie in onze cultuur vanzelfsprekend was en dus weinig taal behoefde, en later
meer en meer een taboe ontstond om daar over te spreken, is er nu een aanvoelen van een gemis en
een hunkering – terwijl de taal ervoor ontbreekt. De spiritwijzer is een mooi instrument om spirituele
vragen terug naar de oppervlakte te brengen en ruimte te bieden voor het herontdekken van taal die
de diepere dimensies van het leven kan verwoorden en verrijken. Vanuit deze visie benadrukten beiden dat spirituele zorg niet mag gezien worden als louter een taak voor de pastor. Het is een taak van
iedereen die betrokken is bij de zorg. Het is daarom belangrijk dat spirituele zorg deel uitmaakt van
het totaalbeleid van een instelling en dat ook in het beleidsplan plaats gemaakt wordt voor de existentiële of spirituele dimensie.
De spiritwijzer ‘het spel’ is dus niet zomaar een spel. Meer informatie kan je vinden op www.spiritwijzer.be
Lieve Oreye
terug naar inhoud

Synchroon zwemmen en de boeklancering van
Praktijkboek Presentie
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Le Grand Bain
Utrecht 12 april 2019. Gisterenavond ben ik naar de film
‘Le grand bain’ gaan kijken. Daar zat ik dan, helemaal alleen aan ‘t genieten van de film. Er was plaats genoeg want
er waren zo’n 80 lege zitjes. Geen andere ziel te bekennen.
Op het scherm verscheen een filmzaal vol kijkende mensen
om me te vragen de eigen gsm op stil te zetten. De humor
ervan bracht me in een goede stemming voor de film die
aangekondigd was als een feel good movie. Het vertelt het
verhaal van een zonderlinge groep mannen, elk met hun eigen levensverhaal en worstelingen, die elkaar vinden in een
interesse voor synchroon zwemmen en zo goed en zo kwaad
als het kan een team vormen. Ze worden door niemand au
sérieux genomen. Toch komen ze te weten dat er een Europees kampioenschap synchroon zwemmen voor mannen bestaat en beslissen ze om als team voor Frankrijk deel te nemen. Nadat ze een hilarisch trainingsprogramma hebben afgewerkt en een mislukte poging ondernamen om de nodige
zwempakken en badjassen te stelen, slagen ze erin met een
bus naar Zweden te gaan. Na een zenuwslopende wedstrijd
winnen ze tot grote vreugde van supporters en filmkijkers
het kampioenschap.
De film heeft echter een belangrijke andere kant. Geregeld zijn er episodes waarin de mannen na de
training samen praten in de kleedkamer. Daar slagen ze er in om voor elkaar een stuk aanwezig te
zijn en groeit er ruimte om iets van hun eigen levensverhaal of hun recente moeilijkheden te vertellen.
Een van hen vindt de moed te spreken over zijn depressie, een ander over zijn financiële moeilijkheden, nog iemand over gepest worden. Niet iedereen is echter zomaar in staat om openhartig te spreken
of ten volle te luisteren en soms moeten ze elkaar tot de orde roepen. Toch laat het samen synchroon
zwemmen en de uitdagingen op hun weg naar het kampioenschap hen toe om relaties te vormen
waarin zowel vertrouwen en wederzijdse steun als de vormen en figuren voor hun kampioenschap
mogelijk worden.

Boeklancering: Praktijkboek Presentie
De volgende dag werd het nieuwe
boek Praktijkboek Presentie van Elly
Beurskens, Marije Van Der Linde en
Andries Baart voorgesteld aan een
volledig met mensen en enthousiasme
gevulde zaal. Baart is gerenommeerd
voor zijn werk in zorgethiek en voor
zijn opus magnum Een Theorie van
Presentie (2001). De presentietheorie
heeft haar wortels, inductief, in het
werk van straatpastores in Utrecht.
Baart benadrukt graag dat hij de prak-
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tijk van presentie niet heeft uitgevonden. Het werd en wordt voortdurend uitgevonden door talrijke
professionelen en vrijwilligers die keer op keer zich inspannen om er voor en met de mensen waar ze
voor zorgen te zijn.
De presentiebenadering die deze praktijken beschrijft en theoretiseert is desalniettemin radicaal en met verreikende consequenties. Het neemt afstand van zorg die primair gezien wordt
als het aanreiken van oplossingen voor problemen. Afstand van
zorg die focust op de herformulering van wat er in iemands leven gaande is in een ordelijk, welomschreven probleem waaraan dan een door theorie aangestuurde diagnose gekoppeld
wordt en interventies die neerkomen op de toepassing van efficiënte, effectieve en competente procedures volgens een eerder vastgelegd plan. De straatpastores in Utrecht gingen op een
heel andere manier te werk: ze waren er voor anderen zonder
rechtstreeks te focussen op probleemoplossing. De klemtoon
lag op de cultivering van zorgvolle relaties. Enkel binnen deze
relaties werd concrete inhoud en vorm aan zorg gegeven.
Baarts onderzoek resulteerde in een theoretisch boek van zo’n
900 pagina's. Praktijkboek Presentie is nu gelanceerd om de
theorie toegankelijk, verstaanbaar en uitnodigend te maken
voor mensen die presentie op een meer reflecterende manier in
de praktijk willen brengen.
De ‘latende modus’
Tijdens de boeklancering werd een minilezing gegeven over een sleutelelement in de praktijk en theorie van presentie: ‘de latende modus’. Het verwijst naar een niet-interveniërende zorgmodus die
gekenmerkt wordt door geduld, onvoorwaardelijke aandacht en ontvankelijkheid. Het werd gecontrasteerd met ‘maken’ (of de ‘makende modus’) en ‘bemoeien’ die gekenmerkt worden door een activisme, door weten wat er gedaan moet worden op basis van een intake, een diagnose en een behandelplan en door het tot een goede einde brengen daarvan.
Niet dat de presentiebenadering ‘bemoeien’ zomaar opzij
schuift. Door echter zorg te denken en doen vanuit een aandachtvolle relatie, krijgt het een heel andere klank.1 Vertrekt
men echter van de ‘makende modus’ om zorg te denken en
doen, dan zal het niet verbazen dat ‘laten’ en niet-interventie
woorden zijn die gemakkelijk aanleiding geven tot misvattingen. ‘Laten’ is toch ‘niets doen’, niet? De verreikende implicaties van de presentie benadering worden dan niet gezien.
Eén van Baarts strategieën om deze misvattingen tegen te
gaan is het betekenisveld van dit woord te verkennen door
de aandacht te vestigen op andere nauw gerelateerde woorden. Uitdrukkingen als over iemand waken, iemands getuige
zijn, ruimte maken voor iemand, iemand vergezellen en iemands situatie ondergaan bijvoorbeeld. Deze maken duidelijk dat ‘zijn met de ander op een niet-interveniërende manier’ juist een heel rijke realiteit aanduidt.
Baarts reflecties over de praktijken van presentie signaleren
echter meer dan louter een alternatief voor
een interveniërende benadering. Zoals hij aangaf in zijn inaugurale rede aan de North West University of South-Africa in 2016, moet zorg gezien worden als
de meest fundamentele categorie voor het denken over en vorm geven aan goed, duurzaam samenle-
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ven. Anders gesteld, neemt men de ervaringen en praktijken van presentie van zovele professionelen
en vrijwilligers in hun zorg voor zij die ziek, gemarginaliseerd zijn en in problemen zitten, ernstig
dan begint men op een fundamenteel andere manier te begrijpen wat de wereld draaiende houdt, wat
het betekent mens te zijn, en wat er nodig is om goed samen te leven. Presentie denken en doen ruilt
een mensvisie waarin intentionaliteit, rationaliteit en autonomie benadrukt wordt in voor een relationele antropologie die ‘zijn met’ en ‘elkaar kennen binnen in de relatie’ als fundamenteel beschouwt.
Synchroon zwemmen
Het leven wordt niet zozeer intentioneel geleefd, maar in de eerste plaats, ‘attentioneel’, in aandacht
voor wie en wat er zich in de omgeving bevindt. Alhoewel de zonderlinge groep mannen in de film
een interesse deelden in synchroon zwemmen en het plan opvatten om deel te nemen aan het Europees
kampioenschap, toont de film hen veel meer als een ontluikende relationele ‘gemeenschap van aandacht’ – van mensen die hun weg vooruit in het leven in elkaars gezelschap proberen te voelen –,
eerder dan als een ‘gemeenschap van belangen’ – een som van individuen die doelgericht, efficiënt
en competent toewerken naar een doel waar ze vooraf mee instemden. Het zijn de groeiende en voortdurende relaties tussen de mannen die het mogelijk maken dat bepaalde plannen naar boven komen,
dat ze samen de reis aanvatten, dat dromen kunnen waargemaakt worden.
In het beoordelen van synchroon zwemmen op een kampioenschap worden punten gegeven voor de
ingewikkeldheid en scherpte van vormen die de bewegende lichamen van het team maken. De film
werkt naar een hoogtepunt toe. Zwaar onder de indruk van de uitvoeringen door de professionele
teams van andere landen beginnen de mannen aarzelend aan hun beurt maar slagen er dan in om een
adembenemende, flitsende en scherpe uitvoering neer te zetten. Tot ieders verrassing, ook van henzelf. De gehele film toont echter hoe deze vormen groeiden uit het vele oefenen. Het trainen van een
gesynchroniseerde aandacht voor elkaar in het water maakte daar deel van uit. Maar het verhaal houdt
meer in dan dat. Terwijl ze leren hun lichamen in het water op elkaar af te stemmen, vinden ze een
nieuwe ruimte om met aandacht te leven met en relationeel te zorgen voor elkaar en anderen, en te
floreren. Zoals Baart opmerkt: “aandacht laat mensen floreren, het doet hen opbloeien”. En dat deden
ze!

Lieve Oreye
Zie Baart, A., “Bemoeien, een analyse”, publiekslezing 27 november 2007, http://www.presentie.nl/video/presentie-toegelicht/item/578-bemoeien_een_analyse
Baart, A. (2001), Een Theorie van Presentie. Boom Lemma Uitgevers.
Beurskens, E.; Van Der Linde, M; Baart, A. (2019) Praktijkboek Presentie, Coutinho.
terug naar inhoud

Maranatha – Kom, Heer Jezus.
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Christelijke meditatie in een woonzorgcentrum
Het is woensdagnamiddag, tegen half vier.
In de kinezaal zijn Rudi, bewoner van het
woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem,
en Marleen De Pelsmaeker, kinesiste en
pastoraal animator, nog bezig met enkele
kine-oefeningen. In het zaaltje ernaast verzamelen ondertussen enkele andere bewoners en een medewerkster. Wanneer de kine
is afgerond, gaan Marleen en Rudi mee in
de kring zitten. Heel natuurlijk en spontaan
begint het meditatiemoment. Er is rust in
het lokaal. We zitten bij het raam in het
volle licht. Samen bidden we het gebed dat
uitmondt in de roep ‘Maranatha, kom, Heer
Jezus’ – wellicht het oudste gebed van de
Kerk, in het Aramees, de taal van Jezus. Paulus sluit er zijn eerste brief aan de Korintiërs mee af en
Johannes het boek van de Openbaring. John Main beveelt het aan als gebedswoord om stil in zichzelf
te herhalen gedurende de meditatie.
Marleen leest een tekst voor van John Main over christelijke meditatie: ‘De wonderlijke openbaring
die ons allemaal te wachten staat, als we maar met discipline op weg gaan, is dat onze geest geworteld is in God. Dit is een ontdekking die ieder van ons
kan doen. Ons centrum is ons hart, want alleen daar, in
de diepten van ons eigen zijn, zien we dat we wortelen
in God. ...’1
Een gongslag klinkt en deint uit in de stilte. De meditatietijd begint. Op de achtergrond horen we geluiden van
het woonzorgcentrum en van de straat in de verte. In het
kinelokaal dat nu meditatieruimte is, hangt gedurende
twintig minuten een roerloze en weldoende stilte, ook
al zijn er zes mensen aanwezig...
Weer klinkt een zachte gongslag, als teken dat de stille
tijd ten einde is. We openen de ogen en zien bij de aanwezigen een stilte, anders dan daarvoor. Rudi, voorzichtig, vraagt of hij iets mag zeggen over wat de
meditatie voor hem betekend heeft. Een andere bewoner en de medewerkster vullen aan over hoe zij
de christelijke meditatie ervaren.
Een half jaar geleden is Marleen hiermee begonnen, samen met Lucienne die jarenlang deelnam aan
de meditatiegroep in de buurt waar ze destijds woonde. Wanneer Lucienne in de zorgvoorziening
aankwam, vroeg ze of er een meditatiegroep was. Marleen las een boek van Laurence Freeman, die
nu in opvolging van John Main de wereldgemeenschap voor christelijke meditatie leidt. Ze vond
inspiratie en praktische aanwijzingen op de website2 en begon zelf te mediteren. Ze vond wat ze al
jaren zocht. Samen met Lucienne ging ze proeven van de meditatiegroep in Aalst. Omdat het nog
zomer was, begonnen ze met een groepje te mediteren in de tuin van het woonzorgcentrum, na de
werkuren. Toen het kouder werd, vroeg Marleen aan de directie of de meditatie binnen kon gebeuren.
Tot haar verbazing kon het wekelijkse half uur meditatie niet alleen binnen plaats vinden, maar werd
ook aan alle medewerkers de kans geboden om aan te sluiten binnen de werkuren, mits men er een
kwartier eigen tijd voor over had.
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Waarom kiest een directie ervoor om christelijke meditatie een plaats te geven in een woonzorgcentrum?
Directeur Geert Batselier: “Ik zei meteen ‘ja’, omdat meditatie verrijkend kan zijn voor iedereen.
Mediteren is terugkeren naar de essentie, naar de stilte. De drive in onze maatschappij is steeds heftiger geworden. Af en toe moet je een moment voorzien waarop je ‘stop’ zegt en je tot de essentie
richt. ‘Verrijking’ is niet alleen in geldwaarde af te meten. Dit past in de visie van onze voorziening:
zorg is gericht op het algemeen welbevinden van mensen. Mensen zelf staan centraal. Ook met de
animatie zetten we meer in op individuele begeleidingsmomenten dan op grote groepsactiviteiten.
Meditatie gebeurt in een kleine groep, maar is heel intens. Het geeft ruimte voor de individuele beleving van wie eraan deelneemt.”
Hoeveel bewoners en medewerkers nemen
deel en wat betekent christelijke meditatie
voor hen?
Marleen: “We maakten het aanbod bekend
via briefjes, overlegmomenten, e.a. Ik stelde
geen verwachtingen en zei: we zien wel. Ondertussen staat meditatie op het weekprogramma tussen de activiteiten van pastoraal
en animatie, op maandag- en woensdagnamiddag. Het blijft zoeken naar een geschikt
uur. We lieten het geleidelijk groeien. In het
begin duurde de stilte tien minuten, na enige
tijd vijftien en nu twintig minuten. We beginnen steeds met een tekst, soms ook door
bewoners aangebracht. Op het einde is er
een korte uitwisseling, voor wie iets wil zeggen. Sommige bewoners en medewerkers komen één keer
proeven, andere blijven komen. Een collega heeft meditatie hier leren kennen en kan niet verder deelnemen, maar gaf er sindsdien wel een plaats aan in haar leven, thuis. Anderen geven aan: ik zou graag
komen, maar vind de tijd niet. Sommige mensen worden er onrustig bij en zitten te schuifelen. We
zijn niet meer gewoon om stil te worden en stil te zitten. Onze maatschappij zegt ons dat we altijd
moeten bezig zijn en iets dóen. Een bewoner kwam naar de meditatie en zei nadien: het was heel
goed, maar zó confronterend, ik kan dit niet aan. Voor de meesten is veeleer de stilte op een kamer
confronterend en de stilte van de meditatie helend. De meeste bewoners die eens komen kennismaken
blijven deelnemen. Soms zijn we maar met twee of drie, vaak met vijf tot acht bewoners, zusters,
medewerkers. Zelfs met twee is het de moeite waard. Soms vraagt iemand: wat is meditatie eigenlijk,
wat moet ik daar doen? Ik zeg dan: kom eens proberen, je hoeft niets te doen. Wellicht moeten mensen
een stuk vreemdheid overwinnen, of de onterechte associatie met het esoterische, het oosterse.”
Op de vraag wat meditatie voor Marleen zelf betekent: “Meditatie is niet zomaar een techniek. Het is
belangrijk het zelf ook een plaats te geven in je dag en de waarde ervan te ervaren. Zelf vind ik vrede,
rust, harmonie in de meditatie. Ik vind dat je geheeld wordt door te mediteren. Je wordt rustiger, vindt
meer vertrouwen. Door te mediteren leer je jezelf beter kennen, zie je dingen die je eerder niet opmerkte. Daar doe je het niet voor, maar je krijgt het er wel bij. Op de duur mis je de meditatie en zelfs
wanneer je na een avond uit weer thuiskomt, heb je er nood aan. In het begin was het moeilijk om bij
mijn gebedswoord te blijven. ’s Avonds val ik soms in slaap tijdens het mediteren, maar ik word
wakker en herbegin weer. Door steeds weer naar mijn gebedswoord terug te keren, schiet het wortel
en gaat het vanzelf weerklinken.”

John Main (1926-1982) vond deze in het westen vergeten gebedsvorm terug, eerst bij een Indische
leraar in Maleisië. Jaren later, als Benedictijner monnik, herontdekte hij deze in zijn eigen christelijke
traditie bij Johannes Cassianus, die leefde aan het eind van de vierde eeuw en die ze zelf leerde kennen
van heilige mannen in de woestijn die de oorsprong ervan terugvoerden tot de apostolische tijd.
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Hierover schrijft John Main:
‘De traditie van de mantra in het christelijk gebed is vooral te danken aan haar uiterste eenvoud. De mantra brengt ons tot een harmonieuze en aandachtige stilte van geest, lichaam en
ziel. De mantra vergt geen speciale gaven of talenten, tenzij ernstige bedoelingen en de moed
om vol te houden.’3
‘In de meditatie gaan we voorbij de gedachten,
zelfs voorbij heilige gedachten. Meditatie is niet
zozeer een kwestie van denken als wel van zijn.
In dat contemplatieve gebed trachten we de persoon te worden waartoe we geroepen zijn, niet
door over God na te denken, maar door met Hem te zijn. Eenvoudig in zijn tegenwoordigheid blijven,
dat is alles wat nodig is. Ons doel in het christelijk gebed is dat we Gods geheimvolle en stille tegenwoordigheid in ons toestaan, meer en meer niet alleen ‘een’ werkelijkheid te worden – één van de
vele – maar ‘de’ werkelijkheid, die betekenis, vorm en bedoeling geeft aan alles wat we doen, aan
alles wat we zijn.’4
Jan Michels
1. Paul HaPaul Harris, De stille revolutie. 366 daglezingen van John Main over christelijke meditatie, Carmelitana,
2003, p. 106
2. World Community for Christian Meditation: www.wccm.org en voor België: www.christmed.be
3. John Main, Van woord naar stilte, Lannoo, 2000, p. 93
4. John Main, In de volheid van God. Bidden in het spoor van Westerse en Oosterse tradities, p. 33-34

Hemelse Vader,
open ons hart
voor de stille aanwezigheid
van de Geest van uw Zoon.
Leid ons binnen in de geheimnisvolle stilte,
waar Gij uw liefde openbaart
aan allen die ernaar verlangen.
Maranatha,
kom Heer Jezus.
(John Main)
terug naar inhoud
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Internationaal seminarie
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en spirituele zorgverleners
Maandag 2 september – vrijdag 6 september 2019
Düsseldorfn Duitsland
SIPCC

https://www.sipcc.org/aktuelles&tl=en
Netwerkavond: rond het thema ‘Armoede’
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Conflict-transformation and interfaith peacebuilding: impulses for
intercultural and interreligious care and counselling

Alle geïnteresseerden
Koen Trappeniers, Welzijnszorg, e.a.
Donderdag 7 november 2019, 19.30 – 22u
Sint-Baafshuis, Gent
‘Contact’ – Netwerk voor maatschappelijke inzet in het bisdom Gent ism CCV – Caritas
Oost-Vlaanderen

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:
Vormingsnamiddag
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastor zijn in kwetsbaarheid

Beginnende pastores
Donderdag 12 september 2019
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsnamiddag

Onmacht en veerkracht bij de pastoraal animator/medewerker

Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale animatoren en pastorale medewerkers
Donderdag 26 september 2019
Grootseminarie, Brugge
CCV Cairos

Vormingsdag

God aan zet. Zorg ingebed.

Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastorale medewerkers
Donderdag 24 oktober 2019
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsdag

De Bijbel en andere heilige boeken. Zorg voor het verhaal en zorg in diversiteit

Doelgroep:
Pastores en pastorale animatoren
Wanneer:
Dinsdag 18 februari 2020
Waar:
Sint-Baafshuis, Gent
Organisatie:
CCV Caritas Oost-Vlaanderen
Deze vormingsdag zal gevolgd worden door twee vormingsnamiddagen rond 'Narratief pastoraat',
als theoretisch model en praktische training, maart-april 2020

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

Pastores en pastoraal animatoren in zorgvoorzieningen
Dinsdag 5 mei 2019
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

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

Pastorale vrijgestelden in territoriale en categoriale pastoraal
br. Manu Van Hecke
Dinsdag 26 mei
Oude Abdij, Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

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

PRETTIGE VAKANTIE!
Met de steun van:

