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Daar komt de vakantie …
Het ontbreken van de winter en een lange lente bezorgen ons al een hele tijd een zomergevoel. De
late Pasen en Pinksteren, met de vrije dagen eromheen, boden al een voorsmaak van vakantiegevoel. En koning voetbal nodigt hele massa’s
uit om terrasjes te doen. Het zal dus een heel
lange zomer worden. Wellicht ook voor de politici die een uitweg zullen moeten vinden voor
de moeilijke verkiezingsuitslag.
Zij zijn niet alleen met zomerzorgen. Ook in
onze voorzieningen breekt een moeilijke tijd
aan. De vakantieplanning brengt vooraf al veel
hoofdbrekens, maar er mag in die zomermaanden niet veel mislopen of de continuïteit van de
zorg komt in de verdrukking. Eigenlijk is het een jaarlijks weerkerend wonder dat men er in de vele
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voorzieningen in slaagt om in de vakantieperiode een goede zorg te blijven waarborgen. Het verdient meer dan een pluim.
We wensen alle personeelsleden een deugddoende vakantie toe: dat ze de stress en de werkdruk helemaal achter zich mogen laten om met een fris hoofd, groot hart en lange adem daarna weer de
zorg op te nemen.
Prettige vakantie!
Luk De Geest
terug naar inhoud

Nieuwe opdrachtverklaring Caritas Oost-Vlaanderen
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Op de Statutaire Algemene Vergadering van 31 maart werden niet alleen de jaarrekening 2013 en
de begroting 2014 goedgekeurd, maar werd ook de bijgewerkte, aangepaste opdrachtverklaring van
Caritas Oost-Vlaanderen besproken, nog wat bijgestuurd qua formulering en tenslotte goedgekeurd.
We geven ze u hierbij ter inzage. Daarmee is het werk niet af, integendeel het begint nu pas. Door
de statutenwijziging van Zorgnet Vlaanderen die op 20 juni is goedgekeurd, is er immers een nieuwe situatie ontstaan. Caritas Vlaanderen heeft voortaan een samenwerkingsovereenkomst met
Zorgnet en met het Vlaams Welzijnsverbond rond de pastorale werking. Caritas Oost-Vlaanderen
stelt zich in deze lijn op in samenwerking met Caritas Vlaanderen.
Maar de opdracht van Caritas Vlaanderen en ook van Caritas Oost-Vlaanderen is ruimer dan wat in
het samenwerkingsakkoord staat. We willen naar onze voorzieningen ook nog andere ondersteuning
aanbieden. Uiteraard binnen het kader van deze nieuwe opdrachtverklaring.
Graag willen we na de zomervakantie met de voorzieningen in gesprek gaan om ons aanbod voor te
stellen.
Lees daarom nu al onze opdrachtverklaring door, dan kunnen de gedachten rijpen rond een algemene of meer specifieke samenwerking.

Opdrachtverklaring Caritas Oost-Vlaanderen
31 maart 2014
MISSIE, DOEL en STRATEGIE
MISSIE: Waar staan we voor?
1. Caritas Oost-Vlaanderen wil de diaconie van de kerk in het bisdom Gent ondersteunen.
Deze diaconie is een wezenlijke opdracht van de kerkgemeenschap: ze wil de liefde van
God voor elk mensenkind zichtbaar maken in de zorg voor kinderen en jongeren, zieken en
armen, gekwetsten, voor alle mensen met een lichamelijke, psychische, sociale of verstandelijke beperking, voor de sociaal zwaksten in onze samenleving.
2. Caritas Oost-Vlaanderen staat hier in de eeuwenoude traditie van de initiatieven die door religieuzen en geëngageerde gelovigen genomen zijn in de gezondheids- en welzijnssector.

3. Caritas Oost-Vlaanderen wil deze initiatieven ondersteunen in hun christelijke identiteit en
in de uitbouw van de pastorale zorg en de ethische reflectie.
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4. Caritas Oost-Vlaanderen stelt daarbij de mens centraal en mikt op een humane zorg die respect heeft voor alle levensovertuigingen.
5. Caritas Oost-Vlaanderen wil de inbreng van vrijwilligers in de voorzieningen helpen organiseren omwille van de menselijke waarde van hun inbreng en de inbedding in de sociale
omgeving die zij meebrengen.
6. Caritas Oost-Vlaanderen wil het opnemen voor de armen en de toegankelijkheid en de
zorgkwaliteit van voorzieningen helpen waarborgen voor de zwakken in de samenleving.

DOEL: wat willen we bereiken?
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Caritas Oost-Vlaanderen richt zich – in samenwerking met de voorzieningen – op:
1. het uittekenen – in dialoog met alle betrokkenen van de organisatie – van de christelijke
identiteit van voorzieningen in de hedendaagse plurale context;
2. de ondersteuning van een degelijke pastorale zorg in de voorzieningen door een aanbod
van vorming, inspiratie en begeleiding;
3. de vorming en begeleiding van beroepskrachten in de pastorale zorg;
4. de vorming en begeleiding van pastorale groepen en vrijwilligers in de pastorale zorg;
5. de ondersteuning van raden van bestuur en professionele medewerkers in de ontwikkeling van een ethische visie voor hun voorziening.
6. het bundelen van krachten en het versterken van synergie op deze verschillende terreinen;
7. de aandacht voor de verbinding met de territoriale pastoraal;
8. Caritas Oost-Vlaanderen wil ondersteuning bieden aan de werking van PRESENT Caritas Vrijwilligerswerk in Oost-Vlaanderen;
9. en wil ook inspiratie bieden aan de vrijwilligerswerkingen in de voorzieningen;
10. Caritas Oost-Vlaanderen wil meebouwen aan een ondersteuningsplatform voor de diaconale initiatieven in het bisdom Gent.

STRATEGIE: hoe willen we dit bereiken?
Caritas Oost-Vlaanderen zal
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1. ontmoetingen en vormingsinitiatieven nemen in verband met de christelijke identiteit van voorzieningen;
2. modellen ontwikkelen om de christelijke identiteit te helpen implementeren in de voorzieningen;
3. vorming en navorming organiseren voor de aalmoezeniers, pastorale werkers, pastorale animatoren en vrijwilligers van pastorale groepen, in de lijn van de samenwerkings-overeenkomst tussen Caritas Vlaanderen en Zorgnet en het Vlaams Welzijnsverbond;
4. begeleiding aanbieden aan de aalmoezeniers, pastorale werk(st)ers en pastorale animatoren;
5. vormingsinitiatieven nemen in verband met ethiek in de voorzieningen;
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6. het secretariaat opnemen voor PRESENT Caritas vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen;
7. het secretariaat waarnemen voor Caritas Hulpbetoon, Afdeling Oost-Vlaanderen, het Crisisfonds en het Platform voor diaconale initiatieven.;
8. meewerken aan initiatieven vanuit de verbonden die dezelfde doelstellingen beogen.
terug naar inhoud

Leiding geven - “Vader worden door zoon en broeder te zijn”
Sint-Sixtusabdij 14 mei 2014
Inleiding
De insteek van waaruit ik over leiding geven zou willen spreken, is getuigenis geven van mijn eigen
beleving als overste in een gemeenschap van broeders. Ik besef heel goed dat dit een eigen en particuliere situatie is, maar ik vermoed dat ikzelf te weinig handgrepen heb om naar jullie situatie toe te
vertalen, die wellicht ook bij jullie nog erg verschillend is. Het vertaalwerk laat ik dus aan jullie
over, al hoop ik wel dat mijn getuigenis mag helpen om dit vertaalwerk te doen. De ondertitel die ik
bovenaan plaatste is ooit heel spontaan bij mij opgekomen toen mij gevraagd werd een artikel over
dit onderwerp te schrijven in TGL.

Niet volmaakt
Een gemeenschap is een netwerk van relaties en ik zou durven zeggen een netwerk van ‘gekwetste’
relaties (al wil ik dit ook niet gaan dramatiseren), van relaties met een geschiedenis. Broeders dragen kwetsuren mee vanuit hun voorgeschiedenis én er worden kwetsuren opgelopen in het gemeenschapsleven en het samenwerken zoals zich dat concreet afspeelt. Dat is gewoon zo en dat is ook
helemaal niet erg. Als Jezus in het evangelie zegt over de mensen die hij samenbrengt: Ik ben niet
gekomen om mensen te roepen waar niets aan mankeert, maar mensen met wie het is misgegaan
(Mc 2, 17 in de vertaling van Marie van der Zeyde), dan lijkt Hij ook die realiteit te kennen. Wel in
deze realiteit, in dit broze midden krijgt mijn leiding geven gestalte. Daarbij komt nog dat ik daar
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niet buiten sta. Ook ik ben een mens met kwetsuren. Ik herinner me nog een sollicitatiegesprek dat
ik had – lang geleden – toen ik solliciteerde in een school als les te geven. De directrice vroeg me:
elke leraar heeft wel iets dat aan hem mankeert, wat scheelt er aan u? Ik moet bekennen – ik was
van mijn stuk gebracht en weet ook niet goed meer wat ik antwoordde. Wel had het betrekking op
iets in mijn solliciteren zelf: namelijk mijn twijfel of ik dat wel lang wilde doen. Ik dacht – dat moet
ik nu juist helemaal niet zeggen. Maar zij antwoordde: zo iemand moet ik hebben. Men moet dus
als leidinggevende niet volmaakt zijn. cf. Interview met Frans Van Massenhove over zijn depressie:
Toen ik op zoek ging naar de juiste mensen, zei ik steevast: “Ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat je
andere verhalen naar buiten brengt dan de werkelijkheid. Je moet vertrouwen hebben in mensen en
niet de perfectie verwachten.” Wie als baas jaagt op de perfectie, stuwt zijn mensen misschien wel
onbedoeld in de richting van de depressie. Ik vond vroeger dat ik perfect moest zijn. In alles. Op het
werk, in mijn relatie. Maar een mens kan niet perfect zijn. Ja, iedereen weet dat wel, maar we leven
er doorgaans niet naar. En toch. Goed is soms goed genoeg. Over de meeste dingen in mijn leven
heb ik totaal verkeerd gedacht. Ik was overtuigd van de totale maakbaarheid van mens en wereld.
Dat is nu anders. Je moet je wel inzetten om bepaalde dingen te veranderen, maar af en toe moet je
deemoedig zijn. Soms werkt het niet, soms weet je het gewoon niet. Je moete ruimte laten voor mislukken. Wie niet wil mislukken, zal zich nooit vernieuwen. (De Standaard van zaterdag 26 april
2014)
Niet perfect. Wat wel belangrijk is, lijkt me een ‘eigenschap’ te zijn die ik elke week hoor in de
psalmen, in ps. 78 over Koning David: daar staat over hem – en hij leidde zijn volk in oprechtheid.
In het Frans klinkt het nog scherper: un berger au coeur intègre – een herder met een integer hart.
Integriteit in het leiding geven is een grote uitdaging. Een integer iemand is een persoon die eenheid
bewerkstelligt, die gericht is op de ander en niet aan zichzelf gekleefd blijft. Het wil niet zeggen
‘onberispelijk’. Nee, men mag onaf zijn met zijn falen, zwaktes en fouten. Maar juist met die gegevenheid die men aanvaardt, gaat men met anderen op
weg. Integriteit doet ook denken aan voorzichtigheid –
met omzichtige hand heeft hij hen geleid. En dat vraagt
een grote aandachtigheid voor zichzelf en naar anderen
toe. Het is een zich constant keren naar de ander en vertrekken vanuit de ander. Het is functioneren in een
groep en dus meer zien dan de eigen mogelijkheden en
onmogelijkheden, maar evenzeer en misschien vooral
deze van anderen. Weer uit het interview met Frank Van
Massenhove: Ik weet dat ik als de baas niet altijd de
slimste ben. De meeste bazen zijn niet de slimste van hun
bedrijf. Daar dienen ze ook niet voor… Ik heb veel minder talenten dan sommige van mijn vrienden, maar één
talent heb ik wel: ik zie talent. Ik kan mensen samenbrengen, hen op een lijn zetten en ze krankzinnig enthousiast maken. Wat hebben we niet aan mogelijkheden in een gemeenschap – en wat de één in
huis heeft moet een ander niet hebben. Wel is het een hele weg om die verschillenden mogelijkheden tot samenspelen te brengen. Spijtig genoeg zitten we soms zo in elkaar dat we kijken naar de
mogelijkheden van de anderen, die graag zelf zouden hebben en de eigen mogelijkheden niet zien
(cf. Aelred van Rievaulx, 3de preek op het feest van Allerheiligen). Naar de leidinggevende toe: hij
hoeft niet de grote specialist te zijn; wat belangrijk is heeft te maken met mensen op één lijn krijgen, samen laten werken. Ergens moet je meer oog hebben voor het proces dat zich tussen mensen
in afspeelt, dan voor de inhoud, m.a.w. voor het ‘product’ dat je verkoopt.
Ik vind ook het getuigenis van paus Franciscus over zijn leidinggeven heel sterk en eerlijk: Pater
Bergoglio was eerst overste van een kleine gemeenschap en vervolgens overste van de Argentijnse
Provincie. Die bestuurservaring heeft hem zeker doen groeien. De bestuursstijl van de Sociëteit impliceert dat de overste beslist, maar ook dat hij luistert naar zijn consultores (raadgevers). Zo
vraag ik aan de paus: ‘Denkt u dat uw bestuurservaring uit het verleden nuttig kan zijn voor het
huidige bestuur van de universele Kerk?’. Na een korte reflectiepauze wordt paus Franciscus plots
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heel serieus, maar blijft sereen. ‘Tijdens mijn ervaring als overste in de Sociëteit heb ik me – om het
ronduit te zeggen – niet altijd zo gedragen, ik heb namelijk niet altijd de nodige raadplegingen gedaan. En dat is niet altijd een goeie zaak geweest. Aanvankelijk vertoonde mijn bestuur als jezuïet
veel gebreken. Het was trouwens een moeilijke tijd voor de Sociëteit; een volledige generatie jezuïeten was verdwenen. Om die reden ben ik op heel jonge leeftijd provinciaal overste geworden. Ik was
36 jaar: te gek in feite. Ik moest toen moeilijke situaties in handen nemen en nam mijn beslissingen
vaak op een nogal bruuske en persoonlijke wijze. Tja, ik moet er nog iets aan toevoegen: wanneer
ik iemand een zaak toevertrouw, dan vertrouw ik die persoon ten volle. Hij moet werkelijk een grove fout begaan vooraleer ik hem terugfluit. Ondanks dit alles worden mensen op den duur moe van
autoritarisme. Mijn eigen autoritaire en snelle manier van beslissen heeft me serieuze problemen
opgeleverd; ik werd er zelfs van beticht een ultraconservatief te zijn. Ik heb een periode van grote
innerlijke crisis beleefd, toen ik in Córdoba was. Kijk, ik ben uiteraard nooit een engeltje geweest,
maar ik ben ook nooit rechts geweest. Het is vooral mijn autoritaire bestuurswijze die me problemen heeft opgeleverd. Ik zeg dit als een soort levenservaring, om te doen begrijpen waar het gevaar
ligt. Mettertijd heb ik uiteraard veel geleerd. De Heer heeft die bestuurspedagogie toegelaten, met
inbegrip van mijn gebreken en zonden. Als aartsbisschop van Buenos Aires hield ik om de twee weken een vergadering met de zes hulpbisschoppen en verscheidene keren per jaar ook samen met de
Priesterraad. Men stelde vragen en er was gelegenheid tot debat. Dat heeft me veel geholpen om de
beste beslissingen te nemen. Pas nu hoor ik enkele personen die me zeggen: ‘Overleg niet te veel,
maar beslis’. Ik geloof daarentegen dat overleg heel erg belangrijk is. De Consistories en de Synodes bijvoorbeeld zijn belangrijke gelegenheden om een degelijke en actieve consultatie mogelijk te
maken. Men moet ze nochtans minder rigide maken qua vorm. Wat ik wens, is een echt en geen
formeel overleg. Het instellen van een raad van acht kardinalen, adviseurs van buitenaf, is niet alleen maar mijn persoonlijke beslissing, het is ook de vrucht van de wens van de kardinalen, zoals
die tot uitdrukking kwam tijdens de Algemene Congregaties voor het Conclaaf. Nogmaals, ik wil
dat het een echt en geen formeel overleg wordt’.

Luisteren
Vanuit zo’n kijk naar leiderschap ervaar ik als mijn wellicht belangrijkste ‘werk’luisteren, heel veel
luisteren. En direct moet ik daarbij bekennen dat ik dat moest leren of beter nog steeds aan het leren ben. Vroeger dacht ik dat ik kon luisteren. Nu besef ik meer en meer dat het een constant oefenen is. Wat ik vooral van doen heb is een gerichte aandacht voor mijn broeders, een echt begaan
zijn met hen. Daartoe heb ikzelf stilte nodig, niet alleen uitwendig door mijn mond te houden, maar
vooral inwendig: afleren om bezig te zijn met de antwoorden die ik meen temoeten geven, met adviezen, met mijn eigen gekwetste gevoelens,… Ik moet leren de ander te ontvangen zoals hij naar
mij toekomt. Ik merk ook hoe die houding van ontvankelijkheid zozeer gelijklopend is mat wat ik
mag beleven in de gebedstijden, in de praktijk van de biddende lezing van de h. Schrift. Als ik mag
open komen voor de Ander, als ik me laat raken, dan is er in mij ruimte om de ander binnen te laten.
Cf. Dietrich Bonhoeffer, Verborgen omgang, p.94-95:
Zoals de liefde tot God begint met luisteren, zo begint de liefde tot de broeder ermee, dat wij leren
naar hem luisteren. De liefde tot God jegens ons komt daarin uit, dat Hij ons niet alleen zijn Woord
geeft, maar dat Hij ook naar ons luisteren wil. Het is daarom zijn werk dat wij jegens onze broeder
verrichten, als we leren om naar hem te luisteren. Christenen, en vooral predikanten, denken zo
vaak dat ze altijd, wanneer ze met andere mensen samen zijn, iets moeten ‘geven’ en dat dit hun
enige dienst is. Ze vergeten dat luisteren een groter dienst kan zijn dan praten. Veel mensen zoeken
naar een oor, dat naar hen luistert, en ze vinden dat niet onder christenen, omdat deze ook daar
praten, waar ze zouden moeten luisteren. Wie echter niet meer naar zijn broeder kan luisteren, zal
al gauw ook niet meer naar God luisteren, maar hij zal ook tegenover God altijd alleen maar praten. Daar begint de dood van het christelijk leven, en tenslotte blijft alleen nog maar het geestelijk
geklets over, de dominee-achtige minzaamheid, die stikt in vrome woorden. Wie niet lang en gedul-
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dig kan luisteren, zal altijd langs de ander heen praten en het tenslotte zelf niet meer merken. Wie
mocht menen, dat zijn tijd te kostbaar is om hem met luisteren te verdoen, zal nooit werkelijk tijd
hebben voor God en voor de broeder, maar altijd alleen maar voor zichzelf, voor zijn eigen woorden en zijn eigen plannen… Er is ook een luisteren met een half oor, in het bewustzijn toch al te weten, wat de ander heeft te zeggen. Dat is het ongeduldige, onoplettende luisteren, dat geen eerbied
heeft voor de broeder en er alleen maar op wacht, dat men tenslotte zelf aan het woord kan komen
en daarmee zich van de ander kan ontdoen… Christenen zijn vergeten, dat het ambt om te luisteren
hun opgedragen is door hem, die zelf de grootste Hoorder is en aan wiens werk zij moeten deelhebben. Wij moeten luisteren met de ‘oren van God’ om het Woord van God te kunnen spreken.
Dus luisteren – o.a. om te leren me goed te situeren naar de ander toe. Ik heb daarbij veel geleerd
van iemand buiten onze gemeenschap, waar ik ongeveer om de twee maanden naar toe ga om gewoon te spreken over wat mij bezighoudt, over mijn functioneren, over waar ik me geraakt weet, …
Een soort supervisie, al klinkt dit voor mij wat te technisch. Alvast iemand met wie ik heel ongedwongen kan spreken en bij wie ik me kwetsbaar kan en mag opstellen. Zo leer ik ook wat het betekent beluisterd te worden – een ontvankelijk oor aangereikt te krijgen (cf. Father Joe). M’n begeleider spreekt niet veel – één en al oor – hij laat me uitspreken. Het is zo een geëigende plek waar ik
heel veel zaken kan uitspreken, ook over personen, binnen een veilig kader. Ik kan dingen ook zo
kwijt, zodat ik ze niet zeg op niet-geëigende plaatsen (bv. spreken over broeders met medebroeders,
personeel, gasten, …). Wat mijn ‘luisteraar’ wel doet is soms verhalen vertellen – uit zijn eigen levenscontext, maar ook soms een sprookje of iets dat hij gelezen heeft. Ik merk dat dit in mij afdaalt
en zijn werk doet. Dat onthoud ik ook. Wanneer mijn theoretische inzichten aangereikt worden, ook
al zijn die nuttig – ik vergeet die vlug. Maar verhalen, die onthoud ik. M’n begeleider is werkzaam
in een instelling voor moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren. Zo leerde hij mij hoezeer hij in het
begin van zijn werk gefocust was op het kind… we wilden er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk
negatieve invloed kwam van zijn/haar vroegere situatie. Maar hij constateerde dat dit maar half
werkt. Het gaat om het kind én de context – het gezin bv. Werken met een kind zonder het gezin op
het oog te hebben is zinloos. Ik leerde zo dat ik als overste personen altijd binnen hun context moet
zien, dat ik ook naar omgevingsfactoren moet kijken. Oog hebben voor het individu en voor de gemeenschap waartoe iemand behoort. Maar daar kom ik nog op terug.
Ook luisteren naar omstandigheden, naar de maatschappelijke context, naar de kerkelijke context.
Als overste is het belangrijk overzicht te hebben, en een visie te hebben, maar altijd ingebed in het
concrete. Zo hadden we onlangs het bezoek van onze generale overste. We spraken over onze orde,
de kerk, en onze gemeenschap hier. Op een bepaald ogenblik zei hij: “wij zoeken altijd de situatie te
begrijpen, een analyse te maken, en dat is belangrijk, maar het mag ons niet verhinderen te leven, in
het nu te leven. Concepten, een visie, inzichten en theorieën zijn belangrijk en nuttig, maar ze zijn
maar wat ze zijn: hulpmiddelen – constructies van ons denken, die helpen om te communiceren,
maar ze doen de werkelijkheid zoals die is en de concrete mensen binnen die werkelijkheid altijd te
kort!” Ik zie het al – hoe verhalen zoveel meer doen. Dat zijn als het ware ‘open antwoorden’, geen
sluitende systemen, die openstaan om creatief verder antwoorden te zoeken. Die inspireren ook
wanneer ik ergens vast zit om verder te gaan en ook te durven denken buiten de ‘geëigende’ wegen.
Wat niet vanzelfsprekend is… want soms speelt de angst me: “wat zullen de andere zeggen.?”
“Stel ik zo niet teveel in vraag?” Het leven heeft altijd een dosis onvoorspelbaarheid, onbepaaldheid
en daar moet ruimte voor zijn.
Visie, doelstellingen en concrete mensen samenhouden. Niet zo evident. Het doet me denken aan
een uitspraak van Mieke van Hecke over leiding geven uit haar nieuwjaarsbrief (De Standaard, 31
december 2013): Mijn visie op leidinggeven is: je loopt voorop, maar je kijkt of de laatste nog mee
is. Doelstellingen worden bereikt met de mensen die ons zijn toevertrouwd. Werk, volhardend werk
is heel belangrijk, maar met oog op de mens. Mensen worden soms opgeofferd; prestaties zijn belangrijker dan mensenlevens; het werk dat moet voortgaan is kostbaarder dan de relaties. Zo kent
men de kostprijs van het project in uren, dagen, werkjaren, maar men kent niet de prijs van een
mensenleven, een gebaar van tederheid, een liefdevolle attentie. Het is juist vaak de obsessie voor
het werk die de inzet om met de andere rekening te houden, uit het geweten doet verdwijnen.
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Dus op tocht gaan met mensen – mensen bezielen. Zo las ik: De beslissende test van iemands leiderschap is dat hij erin slaagt anderen voor hun taak te motiveren, d.w.z. de overtuiging en de wil
overbrengen om op hun weg door te gaan. Of zo als ik tegenkwam in een interview in Okramagazine – een interview met de ondernemer Wouter Torfs: Bij ons staan de mensen centraal. Zo hebben
we onze bedrijfswaarden laten
opstellen door onze medewerkers. Dat was een lang en
intensief proces.
Enkele voorbeelden van waarden die daaruit
zijn voortgekomen: echt contact; spreken
en werken vanuit het hart; wij doen ons
werk met passie en plezier; jezelf kunnen
zijn. Voor een gemeenschap als de onze
is het zogezegd evident dat de mensen eerst
komen – het gaat om de opbouw van de gemeenschap. Maar toch is dat nooit een
verworvenheid: andere doelen zijn soms gemakkelijker
na te sterven (het goed doen, succes hebben, of zelfs ‘bierproductie’. Ik moet hierbij denken aan een
uitspraak van een novicemeester van de Katsberg: Een monnik is een man van eenzaamheid die
steeds met anderen samen is. En de eerste tekenen van het echte gebed, van de echte contemplatie
tonen zich doorheen deze broederlijkheid, die ons een oneindig aantal mogelijkheden geeft om ons
individualisme en egoïsme te overstijgen! God vraagt ons niet Hem in de ogen te kijken, als we de
blik van onze medemensen niet weten te ontwaren. Eén van de belangrijkste bezigheden van de
monnik is vergeven. En misschien vraag je – hoe kunnen die mannen elkaar nu iets te vergeven
hebben? Monniken zijn geen engelen. Karakters botsen en het is onmogelijk zwakheid te vermijden.
Ik ben ervan overtuigd dat de vitaliteit van een monnikengemeenschap zich niet laat meten door de
kwaliteit van haar liturgie, noch door haar klaarblijkelijke uitstraling, ook niet door het feit dat ze
roepingen heeft. Zij laat zich meten aan de kwaliteit van de verzoening en van de relaties tussen de
broeders. Wat onze God in het hart heeft, moet passeren door ons hart: namelijk de barmhartigheid.

Breken en delen
Daarbij komt dat ik mij er moet van bewust zijn dat ik als overste, als ‘vader’ in relatie sta met een
broeder, een ‘zoon’ én dat ik hem maar goed versta als ikzelf weet wat het is broeder en zoon te
zijn.
Maar hoe geef ik daar concreet gestalte aan? Wat mij daarbij het meest inspireert is de persoon van Jezus Christus. Ik
zoek mijn overste zijn te beleven als een navolging van
Hem. Vooral in het Johannesevangelie wordt ons aangezegd hoe Jezus voortdurend refereert naar zijn Vader: Jezus
weet zich Zoon. En het is heel merkwaardig dat wanneer
Sint Benedictus in zijn regel over het vaderschap van de abt
spreekt, het gaat over het vaderschap van de Zoon: Men gelooft immers dat de abt de vertegenwoordiger van Christus
is in het klooster, want hij wordt met diens naam genoemd
volgens het woord van de apostel: ‘Gij hebt een geest van
kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen – Abba, Vader!’. Wie een dergelijk vaderschap uitoefent, blijft dus
zoon. Ik ben nooit de laatste instantie. Of anders gezegd:
het is een vaderschap met een broederlijke kleur. Het is
zoeken om zoon te blijven: tijd nemen om in die afhankelijke relatie met de Heer te staan door te luisteren naar zijn woord, door te bidden, door me te laten
gezeggen door die Ander. En tevens zoeken broeder te blijven: in de mate van het mogelijke daar
zijn waar de broeders zijn. D.w.z. medestander zijn, niet ‘boven’, niet ‘buiten’, maar tussen de anderen. Het is deelnemen aan het alledaagse gemeenschapsleven, ook al zijn er vele redenen om uitzondering te maken. Het is deelnemen aan de arbeid, aan de huishoudelijke taken. Het zoon zijn en
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broeder zijn vraagt om ingeschreven te zijn in het leven van de gemeenschap. En van daaruit groeit
het vader worden. Ik herken me terug in woorden van de ondernemer Wouter Torfs: Wil je een goed
ondernemer zijn, ben ik van oordeel dat het heel belangrijk is een open blik en geest te hebben. Je
moet buiten komen, niet in je ivoren toren blijven zitten. Zo voel je wat er gebeurt, wat er speelt.
Het is ook een manier om zich te bewegen tussen de broeders – eerder te vragen dan te bevelen,
eerder te motiveren dan te eisen.
Cf. D. Bonhoeffer, a.w., p. 95:
De daadwerkelijke bereidheid om te helpen. Daarbij denken wij allereerst aan de eenvoudige hulp
in kleine en uiterlijke dingen. In elke gemeenschap is er een groot aantal van. Niemand is te goed
voor de geringste dienst. Bezorgdheid om verlies van tijd, die een zo kleine en uiterlijke hulpverlening met zich kan meebrengen betekent meestal dat men zijn eigen werk te belangrijk vindt. We
moeten bereid zijn ons eigen werk door God te laten onderbreken. God zal onze plannen en wegen
steeds weer, zelfs elke dag doorkruisen, doordat Hij mensen met hun eisen en vragen op onze weg
plaatst. Dan kunnen wij langs hen heen gaan, druk met de dingen die wij voor vandaag belangrijk
vinden, zoals de priester voorbijging aan de man, die door rovers was overvallen (Lc 10,31), misschien wel lezend in de Bijbel. Maar dan gaan wij voorbij aan het in ons leven zichtbaar opgerichte
teken van het kruis, dat ons wil laten zien dat niet onze weg, maar Góds weg van belang is. Soms
willen wij niets weten van de doorkruiste menselijke weg! In de school van de deemoed leren wij
echter onze hand niet te sparen, als ze een dienst kan verrichten, en ook, dat wij zelf geen regisseur
moeten spelen over onze tijd, maar die door God moeten laten vullen.

Individu en gemeenschap
Het vaderschap van de abt speelt zich af op twee terreinen: naar de gemeenschap toe als groep én
naar het individu toe in zijn persoonlijke groei. Het is a.h.w. een dubbele zorg: het goed van de gemeenschap als geheel en het goed van de unieke persoon van elke broeder. Soms noem ik dat het
kruis van een overste – bedacht zijn op elke persoon en op de gemeenschap als geheel. Ik voel dit
goed aan bij het verdelen van taken. Ik
moet dan heel wat afwegen en kan niet
alles communiceren waarom ik deze of
gene beslissing heb genomen. Het gaat
altijd om mensen in een gemeenschap
en ik weet dat ik nooit geen mensen
mag opofferen aan het ‘systeem’. Maar
het is een heel delicaat evenwicht.
In beide gegevenheden is onderliggend
hier bij ons een gelovige visie voorondersteld. Daarmee wil ik uitdrukken dat
gelovig in het leven staan – hoe tastend en zoekend dit ook kan zijn – de bodem is, waarop de relatie met de overste wil beleefd worden. Het is evident dat in een religieuze gemeenschap alle fenomenen die een leven in groep kenmerken, aanwezig zijn. Het is een door en door menselijke gemeenschap: aantrekking, afstoting, conflict, communicatiestoornis, misverstanden, groepsdruk, zich
conformeren, zich afzetten, … Het komt allemaal voor. En het is nodig inzicht te krijgen in wat
speelt en hoe het speelt. Maar er is eveneens méér: ‘samengeroepen door de stem van God’ én ‘samen de weg gaan naar een eeuwige bestemming’. Het partnerschap van God in dit gehele gebeuren
geeft een eigen kleur en dynamiek. Ook in de relatie overste-broeder speelt eenzelfde dynamiek.
Psychologisch doorzicht, nuchter mensenkennis, gespreksvaardigheid, … het is allemaal van belang. Maar er is ook hier meer, omdat het uiteindelijk altijd te maken heeft met de broeder als religieus – het mogen en moeten doorstoten naar de diepere kern, waar het leven opborrelt dat van elders komt.
Dus twee gegevenheden: overste-gemeenschap en overste-broeder. Hoezeer ze ook constant door
elkaar vloeien, toch wil ik bij elk afzonderlijk stilstaan.
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Heterogene groep
Ik word gevraagd leiding te geven aan een groep en dat drukt zich uit doorheen een waaier van kanalen: inspireren door vorming, voorzitten van de gemeenschapsvergaderingen, delegeren van taken
aan broeders die daarin een eigen verantwoordelijkheid dragen, animeren van verschillende raden
of werkgroepen. En dit alles in een gemeenschap die niet uitblinkt door homogeniteit. Er zijn verschillen in leeftijd, karakter, opvoeding, familiale achtergrond, temperament. In dit alles vind ik het
ontzettend belangrijk de gemeenschap als gemeenschap ernstig te nemen en wel zoals de gemeenschap is! Zo wil de gemeenschap voor tal van zaken geraadpleegd worden. Samen overleggen is een
must, ook al verloopt dat soms stroef
en traag. Het is samen in een proces
stappen, een communitair proces
van besluitvorming. Als overste
‘weet’ je het nog niet op voorhand.
Het is een samen op weg gaan.
De volgende zaken vragen daarbij
om aandacht: de zaak zo helder en
zo objectief mogelijk uiteenzetten
(goed informeren is een hele kunst);
de broeders stimuleren om hun mening naar voren te brengen en respectvol en welwillend naar elkaar te
luisteren; tot een gedachtewisseling
komen en zoeken te groeien naar een gedeelde visie. Ik dring er op aan dat elkeen zich echt uitspreekt, want wie dat niet doet of zijn mening nadien in de ‘wandelgangen’ verspreidt, verhindert
zichzelf om in het gemeenschappelijke proces mee te gaan. Hij weet zich niet beluisterd, maar vergeet dat hij niet gesproken heeft op het juiste moment. Bij een dergelijk proces komt het er niet op
aan allemaal hetzelfde te denken. Het komt er wel op aan dat we tot een visie, een besluit komen,
waar we als gemeenschap kunnen achterstaan en dat we dan ook samen uitvoeren. Wat me diep kan
ontroeren is hoe broeders zich inzetten voor een project, waar ze aanvankelijk persoonlijk een andere mening over hadden. Eens het gemeenschappelijke besluit genomen is, beschouwen ze het als
iets van hen, omdat het van de gemeenschap is. Wanneer een broeder niet meegaat, zich afsluit en
opsluit in zichzelf, is dat een reële pijn. In dat proces heeft de overste zijn eigen plaats. De grote
valkuil is het manipuleren. Daarom is het belangrijk zo open mogelijk te zijn en zichzelf als overste
te houden aan de spelregels van zo’n communitair proces. Dat helpt behoeden tegen onjuiste inmenging.

Gehoorzaamheid
Een ander facet in de relatie overste - gemeenschap zou ik willen benaderen vanuit de gelofte van
gehoorzaamheid, omdat dit toch heel wezenlijk is in de visie op en in de beleving van deze relatie.
Wel moet hierbij een goede onderscheiding gemaakt worden. Er speelt - wat ik zou noemen – een
sociale gehoorzaamheid. Van de overste wordt verwacht dat hij de afspraken, de ‘wetten’, de regels laat respecteren. Dat er in een groep regelingen nodig zijn is gewoon duidelijk. Maar toch ervaar ik het als onvruchtbaar als de overste veel energie moet steken in het doen naleven van wat in
feite vanzelfsprekend zou moeten zijn. De gemeenschap zou op dit vlak a.h.w. zelfregulerend moeten zijn. Daarmee wil ik zeggen dat de broeders elkaar durven aanspreken, bijsturen, corrigeren.
Een degelijke vorming, ook op menselijk vlak, is hier een grote hulp. Zelf voel ik mij als overste
vooral uitgenodigd om dieperliggende vragen te stellen (ook al kom ik daar soms niet aan toe):
waarom ligt iemand dwars? Waarom schopt men tegen bepaalde afspraken? Meestal is het een
vorm van ‘mededeling’, een symptoom van iets anders. Soms moet er gecorrigeerd worden, maar
zeker en vooral moet er eerst geluisterd worden. Dat vraagt een juiste tijd, een gepaste plaats, een

goede ingesteldheid. Zo leren de broeders zelf zien wat er in hen speelt bij het botsen met structuren
en afspraken en hoe dit invloed heeft in het groepsgebeuren. En zij moeten het zelf ontdekken. Ik
las onlangs een soort slagzin: Pas wat je zelf ontdekt, leeft voor je. Dat is gewoon zo.
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Bij de gelofte van gehoorzaamheid gaat het echter nog om meer, ik zou zelfs durven zeggen om iets
anders. Het gaat om evangelische gehoorzaamheid: navolging van Christus – zowel voor de overste als voor de broeder die gehoorzaamt. Met Christus de weg gaan, waardoor we mogen groeien in
vrijheid en liefdesbekwaamheid. Het is een vorm van ‘afhankelijk’ leven. En ik zeg er direct bij dat
dit moeilijk ligt in onze tijd, waar autonomie, zelfbeschikking en onafhankelijkheid ‘absolute’
waarden zijn. Die gehoorzaamheid is maar te leven binnen een gelovige context en voor de abt
komt het er dan ook op aan om ze telkens weer heel bewust op dit vlak te situeren. Eerst al voor
mezelf: durven afhankelijk leven, ik schreef het al ‘zoon’ zijn, altijd opnieuw refereren naar die
Ander om wie het gaat. Het komt erop aan me ‘onder’ de broeders te stellen, ik bedoel daarmee het
beleven van een paulinisch principe ‘acht de ander hoger dan jezelf’. Voor de broeders is het zich
plaatsen op een weg van innerlijke groei en daar ‘vanuit Christus en met Christus’ ingaan op wat
gevraagd wordt.
Natuurlijk speelt ook op dit vlak alles wat menselijk is. We zijn gekwetste mensen en juist onze
kwetsuren bemoeilijken het om door te stoten tot die evangelische gehoorzaamheid. Dat geldt zowel
voor de overste als de broeders. Ik moet het als overste leren zien, wanneer bv. mijn behoefte om te
controleren, te manipuleren of gewoon erkend en bewonderd te worden meespeelt, want dan verhinder ik een gelovige beleving bij mijn broeders. Ik merk dat wanneer een of andere vorm van
angst me beheerst. Wanneer ik dus niet innerlijk vrij ben. Wat innerlijke vrijheid vermag las ik bij
Marc Rotsaert sj: wie innerlijk vrij is, zal zich niet laten leiden door succes of erkenning, door mislukking of onbegrip. Dat betekent niet dat sympathie of verachting hem niet meer raken, maar alleen dat hij zich niet meer laat bepalen door die sympathie of die minachting.
Ook bij de broeders zie ik hoe vroegere opvattingen, ervaringen i.v.m. gezag en machtsuitoefening
de beleving van nu doorkruisen en dat er vaak een neiging is om gewoon de oude, vertrouwde patronen te herhalen. Het zoeken te leven in evangelische gehoorzaamheid is dikwijls een soort genezingsproces is, een innerlijke heling, waarin men kwetsuren leert zien, aanvaarden en een weg gaan
om daarvan stilaan vrij te komen. Als dit proces goed verloopt, dan is het echt een kans om klaarder
zicht te krijgen op de relatie van zoon met onze God en Vader en die ook als zodanig te leven.
In feite komt het neer om leren in relatie te staan met de anderen en als overste bevorder je dat maar
door zelf constant relationeel te leven. Ik neem het voorbeeld van het delegeren van een deeltaak:
een broeder krijgt de verantwoordelijkheid over een eigen afgebakend ‘terrein’ en tevens wordt
verwacht dat hij daarover verantwoording aflegt. Dat kan een spanningsveld worden: bijvoorbeeld
wat hoort tot de eigen verantwoordelijkheid en deelt men gewoon mee én wat moet er voorgelegd
worden? Het gevaar is reëel dat er een eigen koninkrijkje ontstaat en het gemeenschapsaspect uit
het oog verloren wordt. Daarom weer is het zo belangrijk om te blijven communiceren en zo helder
mogelijk. Als overste durven stimuleren om de verantwoordelijkheid van de broeder te optimaliseren en tevens durven zeggen waar inspraak van de overste en van de gemeenschap nodig is. Ook
hier spelen karakter, temperament, opvoeding, … Voor de één is elke vorm van aandacht of zorg al
bedreigend: ‘je laat me niet vrij’; ‘je blijft je bemoeien met wat je me hebt toevertrouwd (je delegeert dus niet voldoende)’. Voor de ander wordt vertrouwen schenken en ruimte geven soms ervaren als gebrek aan belangstelling: ‘je laat me maar alleen doen’. Het is een weg van vallen en opstaan: soms durf ik te weinig vertrouwen schenken en dat laat zich voelen – dan werkt het niet;
soms kan ik bepaalde zaken niet echt loslaten en blijft er een inmenging die de ander zijn adem beneemt. Ik merk dat als de broeders weten dat ze me daarop mogen, veel mogelijk is. Als overste heb
ik mijn gebreken en onvolkomenheden. Als broeders dat aannemen, dan kunnen we elkaar echt
aanvullen. Dit laten delen in de verantwoordelijkheid verloopt nooit rimpelloos. En het helpt al heel
wat als ik aanneem dat juist die ’rimpels’ normaal zijn. Waar mensen samenleven en samenwerken,
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zijn er misverstanden en conflicten. We moeten dat leren aanvaarden en leren ermee omgaan. Conflicten ontkennen of verzwijgen is heilloos. Paus Franciscus zei tijdens zijn ontmoeting met de hogere oversten: Conflicten in een gemeenschap zijn onontkoombaar: in zekere zin zijn ze zelfs nood
zakelijk als de ‘gemeenschap’ werkelijk in eerlijke en oprechte relaties geleefd wordt. Zo is het leven. Het heeft geen zin om het leven in gemeenschap te beschouwen alsof broeders of zusters nooit
enige moeilijkheid in hun leven ervaren. Gemeenschappen waar nooit conflicten spelen, missen
iets… En conflicten moeten het hoofd geboden worden: ze mogen niet genegeerd worden. Wanneer
ze onder de mat geveegd worden, ontstaat er een onhoudbare situatie onder hoge druk, die uiteindelijk tot ontploffing zal komen. Een leven zonder conflicten is geen echt leven. Nee, conflicten zijn
er: ze vragen om benoemd, verwoord te worden en om een proces in te gaan, dat tot verzoening en
vergeving kan leiden. ‘Achteraf’ kan men er soms echt dankbaar voor zijn: broeders leerden elkaar
beter kennen en begrijpen; men leert leven met verschillen; ze leren ook zien waar in henzelf angst
speelt en wat bedreigend overkomt en waarom.

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Persoonlijke begeleiding
En nu over de rol van de abt als ‘vader’ naar de individuele broeder toe – al is dit evident niet los
verkrijgbaar van wat ik hierboven beschreven heb. Het gaat hem hier vooral over de aandacht en de
zorg voor elke broeder op zijn eigen unieke weg. Ik zou stellen: de abt moet ‘dienaar’ zijn in het
omvormingsproces dat elke broeder doormaakt om gewoon ‘christen’ te worden. Het vraagt heel
wat aanpassingsvermogen om bij elke broeder te staan waar hij zich bevindt. Sint Benedictus zegt
in zijn regel dat de abt in die relatie naar de broeders toe nu eens een gestrenge meester, dan weer
een liefdevolle vader moet zijn. Gestrengheid, een ‘neen’ kan uiting zijn van waarachtige liefde: een
broeder heeft soms nood aan klare richtlijnen – de duidelijkheid van de wet -, er moet met vastberadenheid een grens gesteld worden. Nogal eens gebeurt het dat iemand vanuit zijn kwetsuren meent
het ‘recht’ te hebben anderen te kwetsen – een soort destructief recht. Dan moet er een halt kunnen
toegeroepen worden. Maar de wijze waarop is daarbij heel fundamenteel. En daarom is de aanvullende rol van een liefdevolle vader noodzakelijk. Ik zou zeggen: een vader met moederlijke eigenschappen zoals mildheid, vertrouwen schenken, mededogen. ‘Meester’ en ‘vader’ – vaak heb ik de
indruk dat het daarbij gaat om een juiste dosering van nabijheid en afstand, wel wetend dat die dosering van broeder tot broeder verschilt. Beschikbaar zijn, toegankelijk zijn: de broeders
moeten weten dat ze mogen aankloppen. En
tijd hebben, tijd maken om hun verhalen te beluisteren. Ook hier weer is luisteren bijna alles: oor zijn, zonder oordeel, enkel vragen stellen om goed te begrijpen – ter verduidelijking,
zelf niet invullen, maar begaan zijn – invoelend. Het vraagt geduld, begrip, barmhartigheid. Zo weinig mogelijk zelf initiatief nemen
in die relatie, ook al doet dit soms pijn, maar
het helpt om de juiste afstand te bewaren.
Wanneer dit niet gerespecteerd wordt, ervaart
men opdringerigheid, wordt men een indringer. Schaarse wederwoorden, heel zelden adviezen. En als die toch nodig zijn, dan heel goed overwogen en doordacht. Wederwoorden werken alleen als ze het hart raken, of wellicht zeg ik nog beter de ingewanden beroeren. Ik moet als overste steeds de vrijheid, de innerlijke vrijheid van de
broeder beogen – tot vrijheid geroepen, schrijft Sint Paulus. Soms is dit een moeitevolle weg, omdat
men geneigd is in een verkeerde soort afhankelijkheid te gaan staan: men zoekt dan de ‘wil’ van de
overste te doen en hem de keuzes te laten maken die men zelf moet nemen. Deze valkuil moet men
zien, want het is des te meer nefast, omdat men ook zo naar God kijkt, namelijk als diegene die zijn
wil oplegt. God verlangt enkel dat we voor Hem kiezen. Hij dringt zich niet op. Hij wil onze Gezel
zijn. Het kostbaar goed van de vrijheid is een teer plantje, waarmee zo omzichtig moet worden mee
omgegaan.
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Nog een anoniem getuigenis van een broeder over zijn gewezen overste:
Vooral herinner ik me de kwaliteit van zijn luisteren, zijn geduld, zijn begrip, zijn medeleven, zijn
barmhartigheid. Nooit heeft hij zich laten gelden of opgedrongen. Geen enkele druk ging van hem
uit. Hij had een oneindige eerbied voor Gods werk in allen, in elkeen, in mij. De enkele keren dat
hij raad gaf, was die telkens echt doordacht. Zijn advies had de kracht van een ‘stomp’ die m’n hart
bereikte. Ik wist dat hij juist zat door het effect van zijn woorden op mijn ingewanden en niet op
mijn hoofd. Hij viel niet in de netten die ik spande vanuit mijn gekwetstheden. En vooral hij was
geen goeroe; hij verwees me steeds naar mijn vrijheid en mijn verantwoordelijkheid. Gedurende jaren was hij voor mij een meester, een vader, een moeder, een broeder. En nu ben ik voldoende gegroeid dat hij nog meer wordt dan dit alles: in feite eenvoudigweg een goede vriend.

Afstand en nabijheid
Die juiste dosering van afstand en nabijheid leer ik vooral door in die relatie van ‘vader’ zelf zoon
en broeder te blijven. De eigenlijke vader is Christus zelf. Ik weet me een beetje als Johannes de
Doper – een vriend van de Bruidegom. Ik moet enkel doorverwijzing zijn naar Hem: Christus moet
groter worden in het leven van de broeder en ik kleiner. Maar dat laat zich voelen. Ik las ooit de
volgende woorden gericht aan de Doper: Het was omstreeks het tiende uur en uw leerlingen verlieten u om het Lam te volgen. Ja, die eenzaamheid van de vrienden van de Bruidegom, van de intimi
van het Lam. Inderdaad, het maakt soms eenzaam, maar het geeft vreugde, als je broeders ziet
groeien in hun christen zijn, in hun van Christus zijn. Het vergt een grote eerbied voor de eigenheid
van elkeen.
Die meer persoonlijke begeleiding treft dikwijls concrete situaties, waar iemand zorg en nabijheid
nodig heeft: een broeder weet zich overbelast in zijn werk; een ander maakt een roepingcrisis door;
iemand zit vast in een affectieve, onvrijmakende relatie; een broeder verliest zich in oppervlakkige
bezigheden; … Elke situatie vraag op een specifieke aanpak en een eigen vorm van aanwezigheid.
En daarin word ook ik telkens geconfronteerd met mijn noden, tekorten, fouten. Niets menselijk is
me vreemd, omdat ik heel vaak uit ervaring weet waarmee geworsteld wordt. Wellicht kan ik juist
daardoor nabij zijn, begrijpen, aanvaarden. Het voornaamste is dan vertrouwen stellen, blijven stellen: vertrouwen schenken én zelf vertrouwen in hen hebben – dat raakt. Ik heb het al meerdere keren meegemaakt: een verhaal van moeiten, pijn, vragen, verwarring, twijfel, onmacht, tot in de ontrouw en de zonde toe. En in de ogen één vraag: wijs me niet af; laat me niet los – vooral nu niet, nu
je alle redenen hebt om dat wel te doen.
Wellicht kan ik nog het best die stuntelige verwoording besluiten met een strofe uit een gedicht van
Ida Gerhardt ‘Kwade dagen’:
Zoek het bij een goede vriend, u toegewijd, een die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt,
maar u verdraagt met uw beschreid gelaat.
Die, zelf zwijgzaam, u kent voor wie gij zijt,
en merkt dat het, nog bevend, berg-op gaat.

Besluit
‘Wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn’ (Mc 10,44).Jezus heeft alle gezag in de
gemeenschap gebonden aan de broederlijke dienst. Echt, geestelijk gezag is alleen daar, waar de
dienst van het luisteren, helpen, verdragen en verkondigen wordt vervuld. Elke verering van een
mens, die zijn grond vindt in belangrijke eigenschappen, heel bijzondere bekwaamheden, krachten
en begaafdheden – al zijn ze ook helemaal van geestelijke aard – is werelds en er is in de christelijke gemeenschap geen plaats voor; hij vergiftigt die zelfs. Het tegenwoordig zo vaak beluisterde verlangen naar ‘herderlijke figuren’, naar ‘priesterlijke mensen’, naar ‘charismatische persoonlijk-
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heden’, komt vaak genoeg voort uit de geestelijk zieke behoefte om mensen te bewonderen, om een
zichtbaar gezag van een mens voor zich te zien, omdat het echte gezag van de dienst te onbeduidend
lijkt. Niets staat in zo’n scherpe tegenstelling tot dit verlangen als het Nieuwe Testament zelf in zijn
tekening van de ambtsdrager (1 Tim 3,1vv.). Daar
vinden we niets van de luister van menselijke begaafdheden, van briljante eigenschappen van een
‘geestelijke persoonlijkheid’. De ambtsdrager is de
eenvoudige, in geloof en leven gezonde, trouwe man,
die zijn dienst aan de gemeente goed verricht. Zijn
gezag ligt in de uitoefening van zijn dienst, aan de
man zelf valt niets te bewonderen. Elk ziekelijk verlangen naar onecht gezag wil tenslotte toch weer op
een of andere manier in de kerk een directpersoonlijke relatie, een binding-aan-een-mens tot
stand brengen. Echt gezag weet, dat elke directpersoonlijke binding juist waar het om gezag gaat,
heilloos is, en dat het alleen in dienst kan staan van
Hem, die alleen gezag heeft. Echt gezag weet zich ten strengste gebonden aan het woord van Jezus:
‘Eén is uw Meester en gij zijt allen broeders’ (Mt 23,8). De gemeente heeft geen briljante persoonlijkheden nodig, maar trouwe dienstknechten van Jezus en van de broeders. Aan de eersten ontbreekt het haar niet, maar wel aan de laatsten. De gemeente zal haar vertrouwen alleen geven aan
de eenvoudige dienaar van het woord van Christus, omdat zij weet, dat zij dan niet geleid wordt
door menselijke woorden en door de inbeelding van een mens, maar door het Woord van de Goede
Herder. De geestelijke vertrouwenskwestie, die zo nauw samenhangt met de vraag van het gezag,
wordt beslist door de trouw waarmee iemand in dienst van Jezus Christus staat, maar nooit door de
buitengewone gaven, waarover hij beschikt. Pastoraal gezag kan alleen die dienaar van Jezus krijgen, die geen eigen gezag zoekt, maar zelf buigt onder het gezag van het Woord en een broeder is
onder de broeders. (Dietrich Bonhoeffer)

Enkele mogelijke vragen voor individuele reflectie en/of groepsgesprekken
1.

Als leidinggevende heb ik mijn mogelijkheden en beperktheden. Hoe ga ik daarmee om? Is
‘niet perfect ‘ moeten zijn een bevrijdende boodschap?

2.

Luisteren is een wezenlijke opdracht:
- hoe oefen ik mij in het luisteren?
- waar zie ik voor mezelf uitdagingen?
- ken ik een vorm van supervisie omtrent mijn functioneren als leidinggevende?

3.

Omtrent het benaderen van een groep en van elke persoon afzonderlijk:
- ervaar ik dit gegeven als een spanningsveld?
- waar voel ik me het gemakkelijkst in: functioneren in een groep of het persoonlijke contact?

4.

Hoe ga ik om met afspraken, regelgeving binnen de instelling? Hoe ga ik om met wat op mij af
komt van hogerhand en waardoor ikzelf gebonden ben?

5.

Afhankelijkheid en autonomie: waar zie ik kansen? Waar zie ik obstakels? Hoe groei ik in een
relatieve autonomie en hoe bevorder ik dit? Hoe ga ik om met gedelegeerde verantwoordelijkheid voor mezelf en naar anderen toe? Hoe ga ik om met het spanningsveld nabijheid-afstand?

6.

Waar liggen er voor mij kansen in het leiding geven en waar zie ik obstakels of aandachtspunten?
terug naar inhoud
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Vormingsaanbod
Vormingskalender 2014-2015 CCV – Caritas Oost-Vlaanderen en
aanverwante organisaties
Ten huize van
Een vervolg op de studiedag 'Vele brillen, één verhaal. Christelijke identiteit en inspiratie anno
2015'. Rond dit thema gaan een aantal sessies door in verschillende organisaties. Uitwisseling en
kennismaking met uitgewerkt materiaal, voorziene ruimten, betrokken medewerkers,...
Doelgroep:

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Wanneer:

Organisatie:

directies, bestuurders, leidinggevenden, medewerkers, … van zorg- en welzijnsvoozienningen
vrijdag 5 september 2014, 14u-16u,
met Heidi De Clercq, vzw Zorg-saam zkj, Oostakker
dinsdag 14 oktober 2014, 14u-16u
met Jos Mariën, KOCA vzw (en Mediander), Antwerpen
donderdag 20 november 2014, 14u-16u
Dienstencentrum GID(t)S, Koolskampstraat 24, 8830 Gits
vrijdag 16 januari 2015, 14u-16u
Mariënstede, Remi Dewittestraat 6, 8890 Dadizele
dinsdag 10 februari 2015, 14u-16u
Emmaüs, Edgard Tinellaan 1, 2800 Mechelen
dinsdag 17 maart 2015, 14u-16u
Provincialaat Broeders Van Liefde, Stropkaai 38, 9000 Gent
donderdag 23 april 2015, 14u-16u
WZC Czagani, Kapelstraat 64, 2520 Broechem
donderdag 28 mei 2015, 14u-16u
GVO, Doorniksesteenweg 215, 8500 Kortrijk
CCV regio Caritas

7-daagse vormingsmodule: Pastorale zorg in context
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Wim Smeets
08/09/2014, 06/10, 03/11, 01/12; 05/01/2015, 02/02, 02/03
TPC, Antwerpen
CCV regio Caritas

Vormingsnamiddag: Werkbegeleiding en stagebegeleiding van pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Organisatie:

pastores die instaan voor begeleiding van nieuwe pastores of van pastorale stages
Jan Michels
donderdag 11 september 2014, 14u-17u
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

26ste Internationaal seminarie SIPCC: The other religion and tradition as blessing. Exploring spiritual potentials for care and counsellin
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Doelgroep:
Wanneer:
Waar
Organisatie:

pastores, geesteljke verzorgers, …
zondag 14 tot vrijdag 19 september 2014
(mogelijkheid om afzonderlijke dagen deel te nemen)
Mennorode Conference Centrum, Elspeet, Nederland
SIPCC - Society for intercultural pastoral care and counselling, VGVZ Nederland,
Caritas Vlaanderen

Studiedag: Theologie en beperking (& emeritaatsviering Marcel Broesterhuizen, dovenpastoraat)
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

alle geïnteresseerden
Patrick De Vlieger, Hans Reinders, Jacqueline Kool, Axel Liégeois,
Marcel Broesterhuizen en een getuige vanuit leven met beperking
vrijdag 26 september 2014, 9u30-15u30 en 16u-18u
Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
ACPT – Academisch Centrum voor Praktische Theologie, KU Leuven

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Denkgroepen: Vermaatschappelijking van de zorg en afstemming categoriale – territorale pastoraal
o Denkgroep pastores in algemene ziekenhuizen: dinsdag 30 september 2014, 14u-17u
o Denkgroep pastores in de geestelijke gezondheidszorg: dinsdag 7 oktober 2014, 14u-17u
o Denkgroep pastores en pastoraal animatoren in ouderenzorg: (januari/februari 2015)
Organisatie: CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Praktijkgerichte vorming liturgie
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:

Organisatie:

diakens, parochieassistenten en pastores in opleiding; pastores, pastoraal animatoren
en andere geïnteresseerden
Jaak Pauwels, Lode Aerts, Dieter Van Belle, Dany Vanderhaegen, Toon Arens
8 donderdagavonden (mogelijkheid om afzonderlijke gedeelten te volgen)
- De kunst van het voorgaan in gebed (3 avonden):
o 2 oktober 2014: God aan het woord laten
o 6 november 2014: Dienend voorgaan in gebed
o 4 december 2014: Het dienstboek bij uitvaart en huwelijk
- De kunst van de homiletiek (3 avonden):
o 8 januari 2015: Altijd vanuit de Schriften
o 5 februari 2015: Hoe een homilie groeit
o 5 maart 2015: Oefenen en bespreken
- De dooppraktijk
o 26 maart 2015
- Rituelen bij zieken en stervenden
o 7 mei 2015
CCV in het bisdom Gent

Startavonden campagne Welzijnszorg: Iedereen beschermd tegen armoede?
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

medewerkers van parochies, zorg- en welzijnsvoorzieningen, e.a.
dinsdag 7 en woensdag 8 oktober 2014, vanaf 18u30
centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent
Welzijnszorg
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Studiedag: De spirituele dimensie in de zorg en het vak r.-k. godsdienst/RZL in de verpleeg- en
zorgkundige opleiding
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

alle betrokkenen bij professionele hulpverlening en opleiding
Anne Vandenhoeck, Mieke Vermandere, e.a.
vrijdag 17 oktober 2014, 9u30-16u
Maria-Theresiacollege, Kleine Aula, Sint- Michielsstraat 6, 3000 Leuven
ACPT – Academisch Centrum voor Praktische Theologie, KU Leuven

Vormingsdagen voor pastorale groepen: (On)aanraakbaar…? (o.a. met de film ‘Intouchables’)
Doelgroep:

leden van pastorale groepen in zorg- en welzijnsvoorzieningen, directies,
leidinggevenden, pastorale vrijgestelden, medewerkers en vrijwilligers
Inleider:
Jan Steel en Lode Aerts
Wanneer en waar: keuze tussen
dinsdag 21 oktober 2014, 9u-16u30 in Mariahove, Bellem
donderdag 13 november 2014, 9u-16u30 in de Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV Caritas Oost-Vlaanderen

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

7-daagse vormigsmodule: Pastorale gespreksvoering
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen en parochieassistenten
Arthur Polspoel
donderdagen 23/10/2014, 20/11, 18/12; 15/01/2015, 12/02, 26/03, 30/04, 10u-17u
Mariahove, Bellem
CCV regio Caritas

Drie vormingsnamiddagen: Ethiek op de werkvloer – leren ethisch overleggen
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:

Waar:
Organisatie:

pastores, pastoraal animatoren en andere medewerkers en belangstellenden
Axel Liégeois
dinsdag 4 november 2014, 14u-17u: Een praktisch ethisch model voor pastores
dinsdag 25 november 2014, 14u-17u: Informatie delen of geheim houden?
dinsdag 9 december 2014, 14u-17u: Lichamelijke aanrakingen: gepast of ongepast?
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Kennismakingsdag: Godly Play
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Plaats:
Organisatie:

medewerkers in catechese, onderwijs, vorming en pastorale zorg
Katie Velghe en An Mollemans
zaterdag 8 november 2014, 9u-16u
Maria-Theresiacollege, Mgr. Romerozaal, Sint- Michielsstraat 6, 3000 Leuven
IDGP – Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal en ACPT – Academisch Cetrum voor Praktische Theologie, KU Leuven

Studienamiddag: Ethiek van het washandje
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

medewerkers in de zorgsector
Linus Vanlaere
dinsdag 18 november 2014, 13u30-16u30
WZC Vincenthof, Oostakker
Zorgnet Vlaanderen

Tweedaagse: Pastorale en spirituele zorg: identiteit en beroep
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Ruard Ganzevoort
donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015
Het Rustpunt, Gent
CCV regio Caritas

Seminarie: Spiritualiteit en psychologie
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

studenten HDGI en andere belangstellenden
Lode Aerts, Peter Malfliet, Bernard Pottier, Marc Calmeyn, Erik Galle
zaterdagen 31/01/2015, 07/02, 14/02, 28/02, 9u-12u30
Vrije Handelsschool Sint-Joris, Gildestraat 17, Gent
HDGI – Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut, Gent

Tweejarige opleiding: Praktijkbegeleiding van pastores

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Organisatie:

(toekomstige) supervisoren en lokale werkbegeleiders, begeleiders werkzaam in
pastorale opleidingen
Dominiek Lootens, e.a.
vanaf voorjaar 2015
CCV regio Caritas

Vormingsavond directies: De zorgvoorziening: katholiek én pluralistisch?’
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

bestuurders, directies en stafmedewerkers van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Lieven Boeve
dinsdag 3 maart 2015, 20u-22u
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Studiedag: Ketenzorg - Territoriale en categoriale pastoraal als partners in de zorg
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

medewerkers van parochies en zorg- en welzijnsvoorzieningen
donderdag 12 maart 2015
Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven
ACPT – Academisch Centrum voor Praktische Theologie, KU Leuven

Vormingsdag: Leven in overvloed. Een multidimensionale benadering van pastoraal
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Antoon Vandevelde en Goedele Van Edom
maart 2015
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdagen voor pastores en voor directies
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

mei 2015
nog te bepalen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Meer info over activiteiten van CCV in het bisdom Gent: www.ccv.be/gent
Meer info over activiteiten van CCV Caritas Oost-Vlaanderen:
http://www.caritas.be/nl/pastoraal-en-identiteit/inleiding of via jan.michels@ccv.be
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Inschrijven voor activiteiten van CCV in het bisdom Gent en van Caritas Oost-Vlaanderen via:
vorming.gent@ccv.be
Meer info over activiteiten van CCV regio Caritas: www.ccv.be/caritas
Inschrijven voor activiteiten van CCV regio Caritas via: tanja.milos@ccv.be
Voor opleidingen aan het HDGI: www.hdgi.be
Voor opleidingen aan het Academisch Centrum voor Praktische Theologie:
www.pastoralezorg.be/Theopraxis
terug naar inhoud

Ten huize van
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Vervolgproject van de studiedag ‘Vele brillen, één verhaal.
Christelijke identiteit en inspiratie anno 2015’

Verspreid over een aantal maanden zullen de workshopbegeleiders een sessie van twee uur in hun
eigen organisatie (“Ten huize van...”) begeleiden. Deze formule biedt het extra voordeel dat ter
plaatse een beter contact mogelijk is met ontwikkeld materiaal, ruimtes, betrokken medewerkers,…
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

26ste international seminari SIPPC

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen
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The other religion and tradition as blessing. Exploring spiritual potentials for care and counselling
Internationaal seminarie SIPCC (Society for intercultural pastoral care and counseling) van 14 tot
19 september 2014 in het Mennorode Conferentiecentrum te Elspeet Nederland

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud

Pastorale gespreksvoering
Interdiocesaan vormingsaanbod voor pastores in de zorg

Dit vormingsaanbod streeft een aantal leerdoelen na op gebied an kennis, houding en vaardigheden.
Daartoe staat de eigen begeleidingservaring vande deelnemers centraal en worden er optimale kansen geboden worden voor persoonlijke reflectie, uitwisseling en confrontatie.
Waar nodig zal door de begeleiding duiding en achtergrondinformatie gegeven worden.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Pastorale Zorg in context

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen
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Interdiocesaan vormingsaanbod voor pastores in de zorg

Dit vormingsaanbod streeft een aantal leerdoelen na op gebied an kennis, houding en vaardigheden.
Daartoe brengen de deelnemers eigen ervaringen in van wat goed gaat en wat men nog wil verbeteren in het eigen werk. Deze ervaringen worden via supervisie uitgediept: uitwisseling en reflectie.
Het leerklimaat is veilig, opbouwend en uitdagend. Ervaringen worden in een breder kader geplaatst
van andere voorbeelden en literatuur. De oriëntatie is concreet, gericht op toepassing
in de praktijk van de deelnemers.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Waar is jouw schat?
Interview Vlaamse jongeren met paus Franciscus

Op maandag 31 maart 2014 kregen Vlaamse jongeren de unieke kans om paus Franciscus te interviewen. Dit gebeurde in het kader van het communicatieproject ‘Verse Vis’ van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, dat ontstond naar aanleiding van de Wereldjongerendagen in de zomer van 2013 in
Brazilië. Wat de jongeren realiseerden, deed niemand hen voor: ze legden meerdere vragen voor
aan de paus en filmden het hele gesprek.
Het volledige interview (dat nog nergens te zien was, in VRT Koppen zat slechts de helft), evenals

de documentaire over het bezoek aan de paus, is nu verkrijgbaar op DVD. Bij de DVD hoort een
glossy magazine met foto’s, achtergrondinformatie, de volledige tekst van het interview en een suggestie van verwerkingsmethodiek voor groepen.
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Bestel DVD en magazine nu!
Voor de DVD en het magazine betaalt u 15 EUR (+ 1 EUR portkosten). Vanaf 10 exemplaren betaalt u 12,5 EUR per exemplaar (+ 1 EUR portkosten). Het magazine kan vanaf 10 exemplaren ook
apart aangekocht worden voor 2 EUR/stuk.
Bestellen kan door volgende gegevens door te mailen naar sara.loobuyck@ijd.be
naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, mailadres, aantal gewenste paketten (DVD + magazine). Het pakket wordt per post opgestuurd.
terug naar inhoud

Abonnement
Inschrijven op de nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

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.
terug naar inhoud

Met de steun van:

