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Een week van verdriet
Een week van verdriet
De moorddadige aanslagen in Brussel in de eerste dagen van de Goede Week confronteren ons eens
te meer met het alsmaar voortwoekerende kwaad.
Op Palmzondag werden in kerken en kapellen palmtakjes gewijd en meegegeven naar de huizen
van de gelovigen en kamers van bewoners. Met een gebed dat God het leven over de dood zou laten
zegevieren, de liefde over het kwaad en vrede over vijandschap. En met een wens dat God huis en
goed, en leven en bewoners zou beschermen en de huizen zou zegenen met vrede.
Een gebed en een wens die twee dagen later met felle knallen monddood worden gemaakt.
Het lange evangelie van Palmzondag, het passieverhaal volgens Lucas, vertelt hoe Jezus tot driemaal toe door Pilatus onschuldig wordt verklaard, maar hoe mensen er in slagen om de landvoogd
toch zo ver te krijgen dat Jezus ter dood wordt gebracht. Hoe kan dat? Omdat er zoveel afgunst, jaloersheid, angst en vrees, machtshonger, opgekropte woede, vernederingen, egoïsme, agressie, ge
welddadigheid schuilt in mensenharten. Omdat mensen altijd weer vluchten van hun eigen verant-
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woordelijkheid en schuld en verzuim, en zondebokken zoeken. Omdat verraad en verloochening
niet uit te roeien zijn… Omdat…enz.
De Goede Week drukt ons dit jaar meer dan gewoonlijk
met onze neus op die ‘kwade’ werkelijkheid. Toch noemen
we ze ‘goede’ week. Omdat we geloven en hopen dat door
het kruis van Jezus van Nazareth de ban gebroken is.
Omdat we ons vasthouden aan dat voorbeeld van vertrouwen dat Jezus ons in zijn lijdensweg getoond heeft: vertrouwen dat God zijn Vader, hem niet los zou laten.
Omdat we oog hebben voor al het goede dat ook in mensenharten leeft en ontkiemt in daden van liefde, goedheid
en barmhartigheid.
Omdat we -over onze twijfels heen- willen geloven dat niet
Goede Vrijdag of Stille Zaterdag de eindmeet zijn, maar
wel Pasen. Dat onze God een God van leven is, en vreugde
en licht en toekomst brengt.
Omdat we geloven dat de Verrezen Heer het kwaad en de
zonde heeft overwonnen en leeft!
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Ondanks de moorddadige explosies van afgelopen dinsdag, zullen de Paasklokken weer jubelen
over leven en vrede, en mogen we met blijde verwachting en voorzichtige handen zoeken naar de
paaseieren die her en der verborgen toch spreken van verbondenheid, zorgzame liefde en geloof in
de toekomst.
Zalig Paasfeest!
Luk De Geest
terug naar inhoud

Zingeving in de postmoderne tijd
Vormingsavond met prof. Herman De Dijn - 1 maart 2016
We nodigden prof. Herman De Dijn (KU Leuven) uit voor een reflectieavond rond zingeving in de
postmoderne tijd. Prof. De Dijn spreekt over de ‘laatmoderne’ tijd. Dit is de periode waarin wij nu
leven, die begon in de jaren 1960 en een hoogtepunt kent sinds de jaren ’90. Wat is zingeving, wat
betekent zingeving in deze laatmoderne tijd en hoe kunnen we ons, persoonlijk en op instellingsniveau, verhouden tot de huidige tendensen op vlak van zin-geving?
1. Wat is zingeving?
Wat is zin, wat is betekenis? Wanneer heeft iets zin of betekenis? We kunnen zeggen dat zinnen zin
hebben. Een grammaticale zin is een combinatie van tekens en woorden die zo zijn samengevoegd,
dat het zin heeft. Andere combinaties van teken (bv xmtrp) hebben geen zin. Wanneer Gezelle een
gedicht schrijft, voegt hij woorden en tekens bij elkaar, op zo’n manier dat ze samen iets zinvols
uitdrukken. Een gedicht is echter meer dan de uitdrukking van een letterlijke betekenis. In zijn gedicht ‘Moederken’ drukt Gezelle meer uit dan dat hij van zijn moeder geen materiële afbeeldingen
heeft en zich met herinneringen moet tevreden stellen. Een gedicht als dit spreekt ons op één of andere manier aan; het heeft een aansprekende kracht. Het raakt ons. De dichter zegt: wat in mijn gedicht staat, is voor mij belangrijk en misschien ook voor u, lezer. Poëzie reveleert een zin, is betekenisgevend. Een gedicht heeft, naast de letterlijke betekenis, dus ook een zingevende kracht.
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Wat deze zingevende betekenis kenmerkt, is dat die zin mij gegeven wordt.
Ik vind die zin niet zelf uit. Gezelle heeft
actief aan zijn gedichten geschreven,
maar ikzelf als lezer ben ontvangende
partij.
Ik ben passief, ik krijg zin. Bovendien is
een gedicht als ‘Moederken’ niet te vertalen naar een andere taal. Alleen in de
taal van Gezelle kan dit zo worden uitgedrukt. Betekenis hangt dus samen met
een bepaalde taal en een bepaalde context. Als een soort wet geldt dat zin tijden cultuurgebonden is. Ook in die zin
zijn wij zelf ‘passief’: als we niet tot die
taal- en cultuurgroep behoren, snappen we dit gedicht niet. We kunnen er niets aan doen als we dit
gedicht snappen. Kinderen van deze tijd daarentegen zullen de gedichten van Gezelle maar niets
vinden, zoals de meesten van ons de gedichten van Vergilius niet meer kunnen smaken.
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Maar ook als ik een gedicht dat ik altijd al mooi vond op het verkeerde moment lees, zal het mij niet
aanspreken. Sommige muziek zal mij op bepaalde momenten aanspreken, andere keren niet. Andere
muziek zal mij altijd en overal aanspreken. Tot wanneer…? Dit valt niet te voorzien. Datgene wat
aanspreekt kan zijn aansprekingskracht verliezen. Ook het hoogst aansprekende kan zijn aansprekingskracht verliezen.
Wat geldt voor woorden, zinnen en gedichten, geldt ook voor gebeurtenissen. Gebeurtenissen kunnen een betekenis hebben, of ze kunnen er geen hebben. Gebeurtenissen kunnen een andere betekenis hebben dan de letterlijke betekenis die in die gebeurtenis zit. Een wielertoerist die een jongetje
over de weg ziet huppelen, kan in letterlijke zin hetzelfde zien als de vader van het jongetje, maar
kan er een heel andere betekenis aan geven. Wat voor de renner ergerlijk is, kan voor de vader een
verbluffend mysterie laten zien. Zoals bij een gedicht kan de vader door dit gebeuren aangesproken
worden, terwijl de wielrenner er blind voor is. De aandacht die we voor iets hebben bepaalt of we
iets zien, bepaalt of een zin ons toevalt. Maar zelfs deze aandacht maken we niet zelf en valt ons in
zekere zin toe.
Zin vervult ons, vult ons leven. Het is vervullend een dergelijk gebeuren mee te maken en de zin ervan te zien. Het gaat daarbij echter niet om de emotie op zich. Ook al is er een geluksgevoel, dit gevoel is slechts bijproduct, geen essentie. Het kan echter ook dat we níets zien, niets voelen. Het kan
dat we denken: ‘als er nu maar niets ergs gebeurt met dit jongetje…’ Zodra iets zijn zin reveleert,
confronteert dit ons met de mogelijkheid die zin te verliezen. Bij elke zin is er meteen de mogelijkheid van zinverlies. Alle vormen van zin zijn kwetsbaar. Ik kan zelf blind worden voor de zin die
ergens in schuilt. (Ik kan blind worden voor mijn partner; het kan dat ik niet meer zie wat ik ooit in
hem of haar gezien heb.) Als ik iets te nuchter ga bekijken, verliest het zijn zin. (Wanneer iemand
over zijn partner zegt: ‘ze is mijn alles’, kan dit voor een ander iets onmogelijks lijken.) Zin zien we
niet met ons nuchter verstand.
Religie heeft alles te maken met zingeving. Religie geeft een invulling aan een ‘totaalzin’. Wanneer
een kind sterft, stort je wereld in, verliest alles zijn zin. Een religieuze gedachte, die ook bij een
niet-gelovige kan opkomen, kan zijn: ‘dit kan niet waar zijn, het kan niet dat de dood het laatste
woord heeft’. Er is een woord dat op je afkomt en dat je ontvangt. Religie is een antwoordmogelijkheid op zowel positieve als negatieve ervaringen. Religieuze riten zijn vaak de enige manier waarop
we kunnen laten zien dat een gebeurtenis meer omvat dan de letterlijke betekenis, dat ze verwijst
naar de grond van ons bestaan. Bij een geboorteritueel drukken we uit: de identiteit van dit kind is
iets dat ons gegeven wordt; we hebben dit niet zelf gemaakt.
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2. Wat is zingeving in deze laatmoderne tijd?
Het woord zingeving is dubbelzinnig en mogelijk misleidend. Het suggereert dat zin iets is dat ik
toeken, dat ík actief zin geef. ‘Ik organiseer mijn leven op zo’n manier dat het zin heeft.’ Deze gedachte staat diametraal tegenover
het voorgaande: dat zin wezenlijk
iets is dat we ontvangen, iets dat
ons aangedaan wordt. In de
laatmoderne maatschappij en cultuur overheerst de idee dat individuen zelf kunnen kiezen óf en
hoe ze hun leven zin geven. Identiteit wordt opgevat als iets dat
we zelf construeren. ‘Geluk
maak je zelf.’ Betekenissen en
waarden worden in de huidige
context verstaan als persoonlijke,
subjectieve creaties. We streven
naar ervaringen die het gewenste
geluk moeten realiseren én
waarmee we succes hebben bij
anderen. Een zinvol leven is een leven vol ‘goed gevoel’ – wat eigenlijk bijproduct is, wordt doel –
en voor dit goed gevoel zoeken mensen erkenning. Ze willen de bevestiging van anderen (‘I like’)
hoe goed hun gevoel wel is. Er is een markt ontstaan die aan dit verlangen tot zelfrealisatie tegemoet komt. Bedrijven en instellingen gebruiken deze idee om zichzelf of hun producten aan te prijzen.
De verworven vrijheid om zelf zijn leven te realiseren is onvrijheid geworden. We móeten leven
zoals iedereen leeft. Dit heeft enorme gevolgen voor onze maatschappij: wie niet mee kan of niet
(meer) in dit systeem past, wordt marginaal. Wie er niet in slaagt mee te zijn, voelt zich slachtoffer.
Wanneer men denkt ‘er móet een oplossing zijn voor mijn niet-lukken’ en er toch niet in slaagt die
te vinden, wordt de oorzaak voor dit mislukken buiten zichzelf gelegd. Voor wat niet lukt zoekt
men een technische of medische oplossing. Wie er wel lijkt in te slagen mee te zijn in dit activisme,
loopt in feite compleet leeg. Niet iedereen loopt mee in dit systeem, maar de tendens is onmiskenbaar aanwezig in onze tijd en cultuur.

3. Hoe gaan we om met deze situatie?
Om te kunnen leven in deze realiteit die sinds enkele decennia alomtegenwoordig is, hebben we in
de eerste plaats geduld nodig. ‘We zullen zien’, niet in een houding van ‘je m’en fous’ maar van
‘het komt wel goed’. Ook en vooral wanneer alles verloren lijkt is hoop nodig. Hoop betekent niet
dat we zien hoe het zal worden, maar dat we verder doen, ook al zien we de uitkomst niet. We moeten dus ook ons best doen in deze situatie. De meest fundamentele aspecten van het leven (liefde,
relaties, kinderen,…) zijn niet beheersbaar, maar we moeten wel iets doen. En tegelijk moeten we
het niet zelf allemaal willen doen. Voor wie zijn best doet en geduldig is, komt het (bv. de opvoeding van kinderen,…) zo te zien in de meeste gevallen wel in orde.
Ook instellingen en voorzieningen (in zorg, onderwijs,…) maken volop deel uit van deze culturele
realiteit. Hoe kunnen we in deze (vertechniseerde, activistische,…) omgeving toch iets doen dat
goed is, zonder er nóg een programma bij uit te vinden om rust te creëren of onthaasting te organiseren? Echte aandacht is maar mogelijk wanneer er ruimte voor is. In een instelling zijn momenten
nodig waarop de machinerie even stil valt. Een feest kan een moment zijn waarop mensen het werk
laten vallen, desnoods tegen hun zin. Zelfs een receptie waar we uit verplichting naartoe gaan kan
de gelegenheid scheppen om ons met elkaar te vervelen en toch tot ontmoeting te komen. Wat kan
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een werkonderbreking, een feest,… betekenen in een zorgvoorziening? Hoe kunnen we rituelen,
momenten van stilte,… inbouwen?
Mensen zoeken erkenning voor wat ze doen. Hoe kunnen we medewerkers (echte) erkenning laten
ervaren? Iemand bij naam noemen, een andere persoon beleefd en respectvol tegemoet komen
maakt al een verschil. Simone Weil zei: ‘Een lokaal binnenstappen waar iemand is, is iets totaal anders dan een lokaal binnenstappen waar niemand is.’ Als we een lokaal binnengaan waar iemand
aanwezig is op dezelfde manier alsof er niemand zou zijn, doen we een stommiteit. Zelfstandigheid
bevorderen door mensen te laten doen wat ze kunnen doen, en daar ook achter staan. Mensen uit
isolement halen, niet als een verplichting maar als uitnodiging om bij elkaar te komen, o.m. tijdens
rust- of koffiepauzes. Kansen scheppen voor mensen om samen zaken te organiseren en om dit zélf
te doen, eerder dan iets van bovenaf op te leggen.
Aandacht, erkenning, liefde,… – datgene waar het echt op aankomt – kunnen we niet organiseren.
We kunnen wel de voorwaarden creëren voor een omgeving waar aandacht, erkenning,… mogelijk
wordt. We kunnen geen aandacht aanleren. We kunnen wel patronen aanbrengen waarbinnen aandacht mogelijk wordt. Het essentiële kunnen we niet organiseren, maar we kunnen wel iets doen
zodat dit essentiële kan plaatsvinden. In zekere zin moeten we dit loslaten, maar we kunnen niet
niets doen. De voorwaarden scheppen waarbinnen datgene wat we loslaten kan gebeuren – deze paradox moeten we blijven aanwezig stellen.
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Prof. Herman De Dijn is emeritus hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU
Leuven. Hij is auteur van o.m. ‘Hoe overleven we de vrijheid’ (1994), ‘Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later’ (2014), ‘Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd’ (2014) en tal van cultuurfilosofische essays. www.hermandedijn.be
terug naar inhoud

Zich zoals Maria toevertrouwen aan de barmhartige Jezus
Boodschap voor Wereldziekendag, Nazareth, 11 februari 2016
De 24ste Wereldziekendag biedt mij de gelegenheid om u en degenen die u met hun zorgen omringen, bijzonder nabij te zijn. Dit jaar stel ik voor te mediteren over het Evangelieverhaal van de bruiloft te Kana (Joh. 2, 1-11) . Het thema van dit jaar - Zich zoals Maria toevertrouwen aan de barmhartige Jezus, "Doet maar wat Hij u zeggen zal” (Joh. 2, 5) - staat heel goed in de context van het
Buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid. In Nazareth begon Jezus ook Zijn heilszending en
betrok de woorden van de profeet Jesaja op zich, waaraan de evangelist Lucas ons herinnert: “De
geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan
armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan
blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lc. 4, 18-19).
Vooral wanneer ze ernstig is, stelt ziekte het leven van de mens steeds op de proef en brengt vragen
met zich mee die in de diepte gaan. Het eerste ogenblik kan er één van opstandigheid zijn: waarom
overkomt mij dat? Men voelt zich ontredderd, de bekoring wordt groot om te denken dat alles verloren is ..., dat niets nog zin heeft ... In die situaties wordt het geloof in God enerzijds op de proef
gesteld en openbaart het anderzijds heel zijn positieve kracht. Niet omdat het geloof de ziekte, de
pijn of de problemen die eruit volgen, doet verdwijnen, maar omdat het een sleutel biedt waarmee
wij de diepste betekenis kunnen ontdekken van wat wij meemaken; een sleutel die ons helpt zien
dat de ziekte de weg kan zijn om dichter bij Jezus te komen, Hij die naast ons gaat, het kruis dragend. En deze sleutel is Zijn Moeder, Maria, met deze weg ervaren, Zij geeft hem ons.
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Op de bruiloft van Kana is Maria de aandachtige vrouw die een heel groot probleem voor de gehuwden opmerkt: de wijn is op, wijn, symbool van feestvreugde. Maria ontdekt de moeilijkheid,
maakt ze in zekere zin tot de hare en treedt onmiddellijk en discreet op. Zij blijft niet staan kijken,
Zij geeft Haar oordeel niet maar richt zich tot Jezus en legt Hem het probleem voor zoals het is: “zij
hebben geen wijn meer”. En wanneer Jezus Haar antwoordt dat Zijn uur nog niet gekomen is, zegt
Zij tot de dienaren: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Dan doet Jezus het wonder en verandert een
grote hoeveelheid water in wijn, wijn die onmiddellijk de beste van het feest lijkt te zijn. Welk onderricht kunnen wij uit het mysterie van de bruiloft van Kana halen voor de Wereldziekendag?
Het bruiloftsfeest te Kana is een icoon van de Kerk: in het midden is er de barmhartige Jezus die
het teken voltrekt; rond Hem de leerlingen, de allereersten van de nieuwe gemeenschap; en dicht bij
Jezus en Zijn leerlingen, is er Maria, de vooruitziende en biddende Moeder. Maria deelt in de
vreugde van gewone mensen en draagt bij om ze te vermeerderen; Zij spreekt ten beste bij Haar
Zoon voor het welzijn van de echtgenoten en al de genodigden. En Jezus heeft de vraag van Zijn
Moeder niet geweigerd. Hoeveel hoop ligt er voor ons allen in dit gebeuren! Wij hebben een Moeder met waakzame ogen en vol goedheid, zoals Haar Zoon; met een moederhart dat overloopt van
barmhartigheid, zoals Hij; met handen die willen helpen, zoals de handen van Jezus die brood braken voor wie honger had, die zieken aanraakten en hen genazen. Dat vervult ons met vertrouwen en
maakt dat wij ons openstellen voor de genade en de barmhartigheid van Christus. De voorspraak
van Maria laat ons de troost ervaren waarom de apostel Paulus God zegent : “Gezegend is God, de
Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij
troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dank zij
de troost die wij van God ontvangen” (2 Kor. 1, 3-5). Maria is de getrooste Moeder die Haar kinderen troost.
In Kana tekenen Jezus’ onderscheidende trekken en zending zich af: Hij is degene die eender wie te
hulp komt die in moeilijkheden en in nood is. In Zijn messiaanse ambt zal Hij namelijk alle soorten
ziekten en zwakheden genezen en boze geesten uitdrijven, Hij zal aan blinden het zicht teruggeven,
kreupelen weer doen gaan, gezondheid en waardigheid teruggeven aan melaatsen, doden opwekken
en de Blijde Boodschap aan armen verkondigen. Zo heeft het verzoek van Maria op het bruiloftsfeest, door de Heilige Geest aan Haar moederhart ingegeven, niet alleen Jezus’ messiaanse macht
zichtbaar gemaakt maar ook Zijn barmhartigheid.
In de zorgzaamheid van Maria weerspiegelt zich Gods tederheid. Deze tederheid komt aanwezig in
het leven van vele mensen die zieken ter zijde staan en hun noden kunnen begrijpen, zelfs de meest
onmerkbare, omdat zij met liefdevolle ogen kijken. Hoe dikwijls legt een mama aan het ziekbed van
haar kind of een kind dat voor een bejaard familielid zorgt, of een kleinzoon die zijn grootvader of
grootmoeder nabij is, haar of zijn gebed in de handen van de Maagd Maria! Voor onze dierbaren die
onder ziekte lijden, vragen wij in de eerste plaats gezondheid: Jezus zelf heeft de aanwezigheid van
het Rijk Gods door genezingen getoond: “Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden
zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op” (Mt. 11, 4-5). Maar
liefde die door geloof bezield wordt, laat ons voor hen iets groter vragen dan lichamelijke gezondheid: wij vragen vrede, sereniteit van hart die een gave Gods is, vrucht van de Heilige Geest die de
Vader nooit weigert aan wie er met vertrouwen om vragen.
In het tafereel van Kana, zijn er naast Jezus en Zijn Moeder, degenen die de “dienaren” genoemd
worden, die van Haar de raad krijgen: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”. Het wonder gebeurt natuurlijk door Jezus; nochtans wil Hij gebruik maken van menselijke hulp om het wonder te verrichten. Hij had de wijn ook onmiddellijk in de kruiken kunnen laten verschijnen. Maar Hij wil rekenen
op de medewerking van de mens en vraagt de dienaren ze met water te vullen. Hoe waardevol en
aangenaam is het voor God, dienstbaar te zijn! Dat doet ons meer dan al het andere, op Jezus gelijken, die “niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen” (Mc. 10, 45). Deze anonieme
mensen uit het Evangelie leren ons zo veel. Zij gehoorzamen niet alleen, maar gehoorzamen edel
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moedig: zij vullen de kruiken boordevol. Zij stellen vertrouwen in de Moeder en doen onmiddellijk
en goed wat hun gevraagd wordt, zonder te klagen, zonder dralen.
Op deze Wereldziekendag kunnen wij de barmhartige Jezus, op voorspraak van Maria, Zijn en onze
Moeder, vragen dat Hij aan ons allen deze beschikbaarheid zou geven van dienstbaarheid aan wie in
nood is, en concreet aan onze zieke broeders en zusters. Soms kan deze dienst vermoeiend, zwaar
zijn maar wij zijn zeker dat de Heer onze menselijke inspanningen in iets goddelijk zal veranderen.
Ook wij kunnen handen, armen, harten zijn die God helpen om Zijn wonder te verrichten, zij het
dikwijls in het verborgene. Ook wij, gezonden en zieken, kunnen onze inspanningen en ons lijden
opdragen zoals dit water dat de kruiken vult op de bruiloft te Kana en dat getransformeerd wordt in
uitstekende wijn. Met de discrete hulp van wie lijdt, zoals bij ziekte, draagt men elke dag het kruis
op zijn schouders en volgt men de Meester en zelfs al zal de ontmoeting met het lijden altijd een
mysterie zijn, toch zal Jezus ons helpen er de betekenis van te onthullen.
Als wij de stem kunnen volgen van Haar die ook tot ons zegt: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”, zal
Jezus het water van ons leven altijd omvormen in goede wijn. Elk hospitaal en elk verzorgingstehuis kan een zichtbaar teken en plaats zijn om de cultuur van ontmoeting en vrede te promoveren
waarbij de ervaring van ziekte en leed, en ook professionele en broederlijke hulp bijdragen tot het
overschrijden van iedere limiet en verdeeldheid.
Vaticaan, 15 september 2015, FRANCISCUS
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Bezinning rond de gebedskaart n.a.v. het jaar van de Barmhartigheid
Lieve mensen,
Hier in ons WZC heb je ongetwijfeld al de poster met het logo van het jaar van de Barmhartigheid
zien uithangen.
Of je het mooi vind?
Bij de eerste oog-opslag denk je misschien: schoon is anders...
Dat is maar iets komieks ... Begrijpelijk. Ik dacht ook zo.
Ik ging het even van nabij, wat dieper bekijken.
Wat zie ik; wat wil de Italiaanse kunstenaar ons hier zeggen?

Christus staat centraal ,
in het midden, met wonden aan handen en voeten.
We weten het: doodgemarteld aan een kruis, vastgenageld, onschuldig, zonder verzet. En waarom?
Omdat Hij opkwam voor het goede, zelf één en al goedheid.
Die goedheid zien we in 2 element op de afbeelding:

Christus draagt een mens
op zijn schouders, 'n gewonde mens, 'n mens met problemen, met verdriet, smekend bijna...
Hij houdt die mens, houdt ons stevig vast.
Hij draagt ons 'helemaal', handen en voeten inbegrepen, zonder te
kwetsen, zonder te verwonden, maar wel 'stevig' omkneld.
Zo is GOD, geloven we dat? Zoals een goeie Vader.

MAART 2016

We zien ook iets zeer opvallends: we zien maar 3 ogen:
De blik, de ogen van beiden raken elkaar; hun blik vloeit in elkaar; kijkend in dezelfde richting, een blik van mildheid, van begrip, van vergeving, van geen verwijten meer...

De barmhartigheid van God, Vader,
is het richtsnoer voor onze manier van leven, helpt ons in onze levenswijze met elkaar - en niet tegen elkaar.
Het kan veel-eisend klinken maar het geeft vrede en vreugde,
het maakt blij, zonnig, jezelf én je omgeving.
Barmhartigheid ervaar je
door de grote be-ZORG-dheid van het personeel en de vrijwilligers voor jullie, en van jullie, bewoners, voor het personeel en
vrijwilligers,
wederkerig.
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Barmhartigheid ervaar je
door een glimlach, door woordeloos oog-contact, door 'n guitig
knipoogje.
Barmhartigheid ervaar je
door wie écht tijd maakt voor U, voor een écht-beluisterde
babbel, door wie je tijd geeft om je uit te spreken, je tijd geeft
om je eten, je pillen door te slikken...
Barmhartigheid ervaar je
door wie je teder aanraakt tijdens het wassen, het aankleden, je helpt goed zetten
in je rolstoel, je stok aanreikt, of er voor de zoveelste keer helpt naar zoeken...
Barmhartigheid ervaar je
door met respect, met eer-bied elkaar te nemen zoals we zijn.
Zr. Geertrui - pastoraal animator WZC Avondvrede, maart 2016
terug naar inhoud

De bron vind je door tegen de stroom in te gaan
Op 19 februari nam de sector Ouderenzorg van Zorgnet-Icuro afscheid van Daniël De Backer op
een feestelijke ontmoeting in Oudenaarde. Onze gepensioneerde Caritasdirecteur kreeg er het
woord om zijn visie en zorg nog eens uit de doeken te doen.
Hij had het over “Enkele reflecties over het moderne Woon en Zorgcentrum” En de titel van zijn lezing verwoordt heel duidelijk de grondstelling van zijn betoog: “de bron vind je door tegen de
stroom in te gaan”.
Hij bracht dus in zijn gekende en zeer gewaardeerde stijl enkele ‘tegenstroomse’ overdenkingen bij
de uitdagingen van vandaag en morgen.
Eerst schetste hij de zakelijke uitdagingen voor de toekomst.om daarna in te zoemen op enkele
spanningsvelden en ten slotte een aantal stellingen te poneren en een oproep te lanceren voor het
implementeren van het Charter Armoede in de Ouderenzorg.
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De zakelijke uitdagingen zijn genoegzaam bekend: voldoende kwantiteit van (zorg)personeel, en
voldoende kwaliteit van de diverse jobs verzekeren met beperkte middelen.
Voldoende personeel is noodzakelijk om de vergrijzing op te vangen en de stijgende zorgbehoefte.
Maar het potentieel op de arbeidsmarkt schommelt sterk en het is moeilijk om goede gekwalificeerde medewerkers te vinden, en dit terwijl de leeftijdspiramide in de zorgvoorzieningen ook al zorgen
baart. Dat alles vormt een moeilijke match met de financiële mogelijkheden en grenzen, en de regelgeving daar nog bovenop.
Het is een uitdaging om voldoende kwaliteit te kunnen garanderen van de diverse jobs. Goede arbeidscontracten moeten de waarborg proberen leggen voor bezielde zorg in de organisatie met uitdrukkelijke aandacht voor de zorgrelatie, voor waardegedreven zorg. Daar speelt dat de tijd dat de
missie, de visie en de beleden waarden louter een verplicht nummer waren, voorbij is. Maar dat nu
meer dan ooit precies de missie en de visie bron van inzet moeten worden, als een baken voor de
medewerkers en een richtsnoer voor doelstellingen en beleidsbeslissingen.
Die uitdagingen worden zeer groot gezien de evolutie van de beschikbare overheidsmiddelen, de
dagprijsevolutie en de moeizame tocht naar eigen bronnen van inkomsten. Zowel de toegankelijkheid voor lage zorgprofielen als de betaalbaarheid komen in het gedrang. Er moet nagedacht over de
maatschappelijke rol van Woon- en Zorgcentra. Er moet geïnvesteerd in netwerking, prezo, enz.
Daar komt dan de kritische kanttekening bij van theoloog Erik Borgman: “Alle organisaties beweren tegenwoordig dat bij hen de mens ‘centraal’ staat. Maar voortdurend worden mensen ingeschakeld in systemen waarin niemand echt thuis is, om te doen wat niemand als gestalte van het goede
leven beschouwt.”
Welk is het antwoord dat we kunnen geven vanuit het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
met zijn driedubbele focus op het economische (profit), het sociale (de bewoner/personeel) en de
omgeving (maatschappelijk/ecologisch) op de vraag “hoe menswaardige zorg voor kwetsbare mensen zo maximaal mogelijk uitbouwen, ook en vooral voor unieke mensen in hun laatste levensfase?’
Met de Franse filosoof Paul Ricoeur worden twee uitdagingen voor een menswaardige zorg geformuleerd: de mens wil leven, en dat betekent dat hij voor zijn ‘IK’ een aantal onmiddellijke en tastbare behoeftes heeft, die moeten verzorgd worden.
Maar hij koestert daarbij nog vele aspiraties die met
een ‘WIJ’ te maken hebben: zijn idealen, verlangens,
dromen. Ook in alle kwetsbaarheid blijven die meespelen, en betekent goede zorg, dat men daar oog
voor heeft en probeert aan tegemoet te komen.

Spanningsvelden
Een eerste spanningsveld speelt zich af tussen de realiteit van de bewoners en de utopie van een materieel perfecte voorziening. Enerzijds is er dus het dagelijkse omgaan met kwetsbare mensen, met
hun vele materiele noden: verzorging, voeding, hygiëne, kiné, maar ook met hun psychische noden
rond pijn en angst, verdriet, sociale noden rond contact, familie, vrienden, gezelschap en de spirituele noden rond geloof en levensovertuiging, vragen rond levenseinde en levensmoeheid, enz. En
anderzijds is er de vraag naar steeds meer en beter wat de materiële uitrusting van het ‘ideale’ WZC
van de toekomst betreft. Hoe worden de middelen hier verdeeld? Waarin wordt er meest geïnvesteerd? En niet met woorden, maar met cijfers?
Een tweede spanningsveld zit tussen het menselijk wenselijke en het technisch mogelijke. Moet alles wat technisch kan? Hoe kan je de persoonlijke zorg voor de bewoner door medewerkers (die ook
als persoon moeten kunnen functioneren!) blijven verzekeren in een omgeving waar er steeds meer
technische mogelijkheden zijn van automatisering en registratie, die zeer zeker bedoeld zijn als
middel om efficiënter te werken, maar die wel eens gaan domineren? Hoe de ‘toyotisering van de
zorg’ tegengaan? Hoe de klacht voorkomen: “Ze zijn de hele dag met je bezig, maar geen mens
kijkt naar je om…”?
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Een derde spanningsveld is dat tussen de autonomie van de mens, zijn recht op zelfbeschikking, en
de mens als relationeel wezen dat geborgenheid nodig heeft. Wat biedt de grootste garantie op
menswaardigheid: een houding van ‘u vraagt, wij draaien’, ‘beslis zelf!’ en ‘alleen jijzelf weet wat
best is voor u…’ of “wij zoeken samen uit wat het beste is voor u en we blijven u dragen”? Wat is
het meest menswaardig: mensen opvangen in een huis van geborgenheid en zorg, of ze alleen dat
laatste stukje van hun weg laten uitzoeken?
Een vierde spanning tekent zich af tussen de ervaring en professionele bekwaamheid van de medewerkers, en het aanvoelen en wensen van bewoners en familie. De enen hebben een aanbod van behandeling, verzorging en kunnen inschatten wat de waarde ervan is. De anderen hebben hun vragen,
hun angsten, hun twijfels: ‘ik wens niets meer’, ‘je gaat hem/haar dat toch niet meer aandoen’? Hoe
zoek je hier de best begaanbare weg? Hoe het evenwicht behouden tussen de autonomie van de
bewoner (en familie) en de ‘goede zorg’ van de voorziening, zonder paternalistisch te zijn?
Tenslotte is er de spanning tussen de aandacht voor de materiele omkadering en de aandacht voor
de niet-materiele zorg, voor de spiritualiteit. Het eerste biedt comfort en zekerheid. Het tweede
biedt mogelijkheden tot innerlijke rust en vrede, geestelijk comfort dus voor de bewoner…

Een paar stellingen
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1.

De basisdoelstelling van een WZC is het bevorderen van integraal welzijn voor bewoners en
medewerkers.

Er moeten wel eens kritische vragen gesteld worden bij de stelling dat de bewoner centraal staat.
Wat is welzijn voor de bewoner als hij vastgebonden is? Als hij niet meer wil eten? Of niet meer
gewassen wil worden?
Wat is welzijn voor de medewerker? Dan gaat het om erkenning, respect en waardering van de eigen competenties. Maar ook over de werkorganisatie, de collegialiteit, de werkzekerheid en de
steun.
De ethische grondhouding die hier vereist is, is gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij leg je de
verantwoordelijkheid niet alleen bij de bewoner of familie, en ook niet eenzijdig bij de hulpverlener. Het vraagt om de wijsheid van een relatiemodel waarbij de nadruk ligt op het proces van samen) zoeken naar wat het best mogelijke is. Een wijsheid die niet alle nadruk legt op een individueel opgeëist zelfbeschikkingsrecht, maar op een grondhouding van gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.
2.

Goede, menswaardige zorg is integrale zorg: materiële en niet-materiele zorg.

Een integrale mensvisie onderkent vier dimensies in de mens: de somatische, de psychische, de sociale en de spirituele. Die zijn allemaal onderling verbonden. Zinbeleving kan bevorderd worden
door de zorg voor het integrale welzijn van de bewoner. Dat behelst dus het lichamelijke welzijn en
ook het gevoelsmatige welbevinden. En ook de zorg voor het relationeel welzijn door contacten,
genegenheid, tederheid en geborgenheid, veiligheid. Daarbij is ook de zorg ingesloten voor het integreren in sociale groepen in het samenleven in het WZC. De spirituele zorg heeft oog voor het
existentieel welzijn waarbij de aandacht voor wijzigingen in het zelfbeeld door bv. verlies van autonomie, steeds groter wordende afhankelijkheid, zeker even belangrijk is als het levensbeschouwelijk kader van de bewoner. Spiritualiteit heeft heel wat deelgebieden zoals ethiek, zingeving, referentiekader, transcendentie, godsdienst of levensbeschouwing. In het proces van zingeving gaat het
om het confronteren en integreren van de dagdagelijkse existentiële ervaringen, gevoelens, verlangens en lichamelijke gewaarwordingen met de cognitieve elementen (ethiek, levensbeschouwing,
enz.). In die unieke beleving en verwerking ligt de kern van de persoon, en zijn eigen spiritualiteit.
Die ondersteunen is dus even wezenlijk als relationele hulp, emotionele ondersteuning en lichaamszorg.
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3.

Gevaar voor doelverwarring

Een WZC is een middel om het doel ‘integraal welzijn’ van bewoners en personeel te bevorderen.
Dit veronderstelt bezield werken. Mikken op de welvarendheid van het WZC kan soms een doel
worden en dan worden zowel bewoners als personeel een middel om dat doel te bereiken. In zo’n
geval werkt men de ontzieling in de hand.
Aan de ene kant hebben we een overdaad aan structuren, regelgeving, procedures, tijdsmanagement,
financiële leefbaarheid enz. Aan de andere kant is er het fundamenteel verlangen en de goede wil
van hulpverleners om mensen nabij te zijn, om goed te zijn… De uitdaging is een evenwicht te bereiken tussen een goede structuur (want die is heel belangrijk) en het fundamentele verlangen van
mensen in de zorg om ‘goed’ te zijn. Zijn we goed bezig als structuren het mededogen; het goed
zijn, de betrokkenheid verschrikkelijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken?
De Franse filosofe Simone Weil schreef: “Diep in het hart van ieder menselijk wezen, van de
vroegste kindertijd tot het graf, is er iets wat onvermoeibaar elke mens doet verwachten (…)
dat hem goed zal gedaan worden en niet kwaad. Het is voor alles dit wat heilig is in iedere mens.”
(La personnalité humaine). Een ethische benadering van de levenseindeproblematiek bijvoorbeeld,
beperkt zich vaak tot de toepassing van de wettelijke regels en procedures (juridische benadering)…
De vraag ‘wat mag wettelijk en wat mag niet’ is in de zorg voor mensen, nochtans ondergeschikt
aan de vraag: ‘wat is in deze situatie goed om te doen’? (ethische benadering) zonder de wetgeving
buiten spel te zetten…
Een voorbeeld uit het boek van Marie De Hennezel, De intieme dood. “Gisteren bijvoorbeeld hebben we hem in bad gedaan. Ja zeker. Wat een weldadig moment voor dat stramme, broodmagere lichaam, dat zo stijf geworden was van het stilliggen! Een uur lang tederheid en aandacht. Heel zacht
en voorzichtig hebben Michèle, de verpleegkundige, Simone, de ziekenverzorgster, en ik dat lichaam omgeven, totdat het zich tenslotte durfde overgeven aan de warmte van het bad. Drie vrouwen die zich liefdevol kwijten van die bij uitstek gewijde taak: het zorgen voor het lichaam van een
stervende. Want er is een wijze van omgaan die doet vergeten dat het lichaam een geteisterd lichaam is, omdat de persoon in zijn totaliteit met tederheid wordt omgeven. Er is een wijze van omgaan die de stervende in staat stelt zich tot het einde toe een levende ziel te voelen (blz. 16).
Een goede zorg voor mensen kan maar groeien via kleine betrokkenheid. De Joodse filosoof Emmanuel Levinas sprak over de ‘kleine goedheid’. Grootse structuren, of economische plannen doen
ons nadenken maar ze hebben nooit het laatste woord. Als mensen bereid zijn om het voor elkaar op
te nemen en zich laten aanspreken door de blik, het gelaat van een medemens, kan er mededogen
groeien tussen mensen.
Als structuren het mededogen verschrikkelijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken,
zijn we dan goed bezig?
Is het geen fantastische uitdaging in
onze systemen ruimte te blijven maken
voor de kleine goedheid van mens tot
mens? Kan de Bijbelse inspiratie hier
van geen onschatbare waarde zijn? Zit
daar niet een hedendaagse tegendraadse kern van de christelijke identiteit
van onze voorzieningen?
“Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid
stand. Ze blijft mogelijk, ook al kan ze
nooit een systeem of sociaal regime
worden. Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft, is de kleine goedheid van het dagelijkse
leven. Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een Goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf. Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele
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zielen’, die aar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt
weerloos tegenover de machten van het kwaad. De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel ‘gek’ – een dwaze goedheid – maar ze is
tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar ze wordt ook nooit overwonnen.’
(Emmanuel Levinas)
Ik wil dit deel afsluiten met een gedicht van Gerard Reve, jarenlang verzorgd in een WZC…
Roeping
Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
Verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
En eten voert,
Zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
Voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
Ziet ‘s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.
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Een oproep
Ten slotte een oproep om het ‘Caritas Charter armoede in Woonzorgcentra’ te implementeren in
uw voorziening. Dat betekent dat je alle elementen van het Charter tegen het licht houdt. En een eigen sterkte-zwakte-analyse maakt op de drie terreinen: Financiële toegankelijkheid, ondersteunen
van werknemers en sociale uitsluiting tegen
gaan.
Het gaat er om actiepunten te formuleren en
een plan van aanpak op
te zetten, rekening houdend met de eigen situatie in de voorziening.
Dat gebeurt best vanuit
de MVO-invalshoek.

Begeleiding is mogelijk door Cairos en Caritas Vlaanderen. Na doorlopen van het traject verkrijg je
het label ‘Woonzorgcentrum tegen Armoede’.
verslag: Luk De Geest
terug naar inhoud

Antennes van Gods zorg voor de kwetsbare mens
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(Kerk&Leven dekenaat Eeklo, 16 maart 2016)

Barbara en Anne vormen de pastorale dienst in WZC Sint-Elisabeth (Eeklo), Krista in WZC SintVincentius (Kaprijke) en diaken Jos is door de bisschop gezonden naar WZC Dr. J. Coppens
(Eeklo), WZC De Boomgaard (Lembeke), WZC Sint-Jozef (Sint-Laureins) en de Seniorenresidentie
Helios (Watervliet). Melva ging met hen in gesprek.
Wat betekent pastoraal in een woonzorgcentrum? Hoe vullen jullie dit in?
Zorg voor bewoners
Het gaat over actief luisteren naar het (levens)verhaal van de mensen, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging, en inspelen op wat je hoort of ziet. Ieder mens heeft nood aan ‘nodig
zijn’. Je gedragen en geliefd, gezien weten door mensen om je heen, door familie, vrienden of zorgverleners; mogen ervaren dat je mag zijn wie je bent, dat je nog steeds de moeite waard bent, dat je
deel uitmaakt van een groter geheel – het goddelijke, de natuur… – maken het leven zinvol. Als dit
ontbreekt, is het belangrijk hen te laten ervaren dat ze nog altijd iemand zijn die de moeite waard is!
Het is aanwezig zijn bij mensen die moeten loslaten (hun gezondheid, woning, relaties, zelfbeeld,
het leven dat ze opgebouwd hebben…) en opnieuw verbinden. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met bewoners draagt bij tot hun kwaliteit van leven en gevoel van geluk. Sommigen hebben
steun aan hun geloof en dan kan
God ter sprake gebracht worden,
maar dit is niet altijd het geval.
Rond bijna elke bewoner staan
ook familieleden die nauw verbonden zijn met hun leven en
eveneens onze aandacht krijgen,
indien ze dit wensen.
Liturgie
Dit betreft het voorgaan in
woord- en gebedsvieringen in de
sterke tijden (advent en veertigdagentijd), in uitvaarten en bij
herdenkingsvieringen. Bij de
herdenkingsvieringen wordt tevens de familie uitgenodigd en
het doet deugd ook de diensthoofden te mogen begroeten. Van iedere overledene wordt de naam
genoemd en nog kort iets verteld. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en kunnen dierbare
herinneringen opgehaald worden. In eucharistievieringen assisteert Jos als diaken vaak de priester.
Verder zijn er nog de rituelen rond ziekte en sterven. Er is jaarlijks een gezamenlijke ziekenzalving
door een priester, maar als het sterven nadert vraagt de familie soms nog een ziekenzegening of na
het overlijden een afscheidsgebed om Gods liefde ook in die moeilijke tijd nabij te brengen.
Teamwerk
Tenslotte is de nauwe samenwerking met medewerkers in de zorg erg belangrijk. Zij hebben een
signaalfunctie en samen zoeken we naar antwoorden, betekenisvolle zingeving voor onze bewoners
of verwijzen door naar andere diensten. In de sterke tijden organiseren we ook enkele bezinningsmomenten voor het personeel. Het is niet eenvoudig om aan te sluiten bij hun belevingswereld.
Het is zoeken naar een bredere vorm van zingeving zonder de eigen identiteit uit het oog te verliezen!

Wat betekent het pastorale werk voor jullie? Hoe ervaren jullie dit?
Het is handen en voeten geven aan Gods droom. De kwetsbare mens zien en ons laten raken door
zijn leed om dan samen – met respect voor elkaars eigenheid – een eindje van de levensweg af te
leggen en elkaar gelukkig te maken.
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‘Het maakt me dankbaar dat ik deze opdracht als job mag doen, en het verwondert me omdat ik zie
hoe God door en in iedereen werkt.’
‘Mij leert het leven met sterfelijkheid en broosheid.’
‘Door liefde van God en medemensen te ontvangen en te mogen doorgeven, ervaar ik zelf ook meer
vreugde en vrede in mijn leven.’
‘Pastor zijn is mogen ‘herderen’ in het voetspoor van Jezus, telkens opnieuw met mensen op weg
gaan en aandacht blijven hebben dat niemand verloren loopt.’
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Hoe zien jullie de samenwerking tussen het WZC en de parochie of het dekenaat?
Er wordt vanuit het WZC een beroep gedaan op een priester voor eucharistievieringen op hoogdagen, de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving, de feestdag van Sint-Elisabeth, SintHubertus, Sint-Vincentius,…,
soms ook voor een biecht.
Vormelingen en sterzangers
komen op bezoek in het WZC.
De pastoraal animator van
WZC Sint-Elisabeth maakt deel
uit van de dekenale conferentie;
de paaskaars en palm voor het
WZC worden in de parochiekerk gewijd. Jos fungeert in de
verschillende woon-en zorgcentra als aanspreekpunt en koppelt
dit terug naar de parochie. Ook
via de vele (pastorale en andere) vrijwilligers worden bruggen geslagen tussen parochie en WZC.
Vanuit hun engagement in de parochie bieden ze ondersteuning bij de pastorale werking in het
WZC: helpen bij de wekelijkse viering, communieronde op zondag, soms waken bij stervenden,…

Welke noden of vragen wil je nog meegeven?
Een oproep: er worden extra vrijwilligers gezocht om met een zekere regelmaat in het WZC vanuit
de zondagsliturgie de communie uit te reiken aan bewoners op hun kamer. Wie zich daartoe geroepen voelt, kan contact opnemen (Jos.matthys@dekenaateeklo.be of gsm: 0496 40 72 80).
Het is ook belangrijk dat er in het dekenaat kernen van ziekenbezoekers zijn. Mensen komen door
ouderdom of ziekte soms amper nog hun huis uit en lopen het risico te vereenzamen. Het is belangrijk hen als lokale kerkgemeenschap niet te vergeten.
Hartelijk dank voor dit interview. Ik wens jullie nog vele deugddoende pastorale ontmoetingen!
Melva Rammelaere
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
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Spiritualiteit in de zorg

Deze vorming richt zich tot alle medewerkers in de zorgsector. Integrale zorg vraagt naast de aandacht voor fysieke, psychische, sociale, materiële,... aspecten immers ook om aandacht voor spirituele aspecten van het mens-zijn. Ook de eigen beleving van het werk en wat daarin op de zorgverlener afkomt roept de noodzaak op om aandacht te besteden aan een eigen spiritualiteit. Bij het uitoefenen van zorgactiviteiten (en daarna) stellen medewerkers van elke discipline zich soms vragen die
raken aan de kern van hun bezig-zijn. Wat doet dit met mij? Hoe ga ik daarmee om? Van waaruit?
Waarom? Waartoe?
Ook wie niet via zorgtaken maar op andere manieren betrokken is bij de zorg kan de confrontatie
met deze vragen niet uit de weg gaan. Als professionele medewerkers of als vrijwilligers staan we
daar doorgaans weinig bij stil. Op bepaalde momenten dwingt de werkelijkheid ons daartoe. Pastores en pastorale medewerkers zijn uit hoofde van hun functie bezig met spirituele vragen. Het besef
groeit evenwel dat aandacht voor spiritualiteit in de zorg voor iedereen een noodzaak is.
dinsdagnamiddag 19 april: Onmacht en spirituele pijn bij de zorgverlener
Niet alleen patiënten lijden aan spirituele pijn, ook zorgverleners. Zoals elk mens zijn ook zij beperkt en kunnen ook zij niet alle vragen beantwoorden. Ze geven het beste van zichzelf, maar met
elke persoon die sterft verliezen zij ook een stukje van zichzelf. Hoe gaan we om met het appel dat
onophoudelijk op ons af komt? Kunnen we ons verzoenen met het niet-volmaakte en met het ontbreken van antwoorden? Hoe houden wij de zorg vol, en vooral: hoe houden wij het vol met onszelf?
De zoektocht naar manieren van omgaan met de onmacht, die soms een gapende leegte is, is zo oud
als de mensheid zelf. Het is de oorsprong van elke levensbeschouwing en spiritualiteit, hoe deze
ook benoemd wordt. Tijdens deze namiddag delen we iets rond de weg die we hieromtrent reeds
hebben afgelegd. In een stellingenspel staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen voor onmacht
én bij onze eigen krachtbronnen. Er worden kapstokken en oefeningen aangereikt vanuit verschillende culturen en religies. Aan de hand van kunstwerken wordt tenslotte de paradox belicht van gedeelde onmacht als kracht. We sluiten af met een kleine oefening in loslaten.
De vorming wordt begeleid door Katrien Cornette, dr. in de Praktische Theologie
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Infoavond parochieassistenten en pastorale werk(st)ers in de gezondheidszorg

Als de Kerk trouw is aan haar roeping, stelt zij een teken van Gods liefde voor de wereld. Dat vergt
de inzet van vele christenen: in parochies en dekenaten, in het gezin en op het werk, in de opvoeding van jongeren, in de zorg voor zieken, ouderen, voor mensen met een beperking of met psychische problemen en op zoveel terreinen van het menselijk samenleven.
Sommige mannen en vrouwen maken van dit christelijke dienstwerk hun beroep. Ze zijn actief in
de zorgsector of in dekenaten en parochies. Deze pastorale werkers hebben een theologische en
pastorale opleiding achter de rug. We hebben hen broodnodig voor de ondersteuning van de vele
vrijwilligers die de Kerk meedragen. Deze mensen hebben naast de priesters en diakens hun eigen
taken binnen de opbouw van de Kerk en in de solidariteit met onze wereld.
Voel je je aangesproken door deze taak? Om een beeld te geven van wat deze inhoudt, organiseren
wij een infoavond op 13 april. Wij bieden aan de geïnteresseerden een schets van de betekenis en
het opzet van pastoraal werk. We staan stil bij de noodzakelijke theologische en pastorale vorming.
Daarna brengen een pastoraal werkster en een parochieassistente een getuigenis over hun inzet in
een zorgvoorziening en in een dekenaat. Tot slot volgt de informatie over het precieze verloop van
de opleiding, de sollicitatie en de aanvaarding, de verloning en het juridisch statuut. Deze infoavond
is vereist voor ieder die zich kandidaat stelt om in september 2016 met de opleiding te starten.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Spiritualiteitsdagen voor pastoraal vrijgestelden

Spiritualiteitsdag 19 mei
Franciscus van Assissi, mysticus van nabijheid
De grote theoloog Karl Rahner heeft ooit gezegd: ‘In de 21e eeuw zal het christendom mystiek zijn
of niet zijn.’ Dat is de uitdaging waar nu iedere verantwoordelijke in onze Kerk voor staat. Wij
hebben een zeer rijke traditie op dat gebied, wellicht te weinig aangeboden aan zogezegde ‘gewone
christenen’. Zij hebben recht op deze rijkdom.

André Jansen hoopt hier perspectieven te openen, eerst en vooral vanuit de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Franciscus heeft de mystieke dimensie van het christendom ontdekt in de caritas,
in zijn ontmoetingen met de melaatsen. Dat kleurt op een bijzondere wijze zijn beleving. Vanuit
zijn mystiek kunnen we lijnen trekken naar andere mystici als Magister Eckhart, Ignatius van Loyola, Maurice Zundel en Simone Weil. Een uitdagende zin van deze laatste: ‘Je kunt maar echt
authentiek godsdienstig zijn als je God niet nodig hebt.’
Deze dag wordt begeleid door André Jansen o.f.m., auteur van Franciscus van Assisi. Mysticus van
nabijheid
Spiritualiteitsdag 24mei
Bij u is er vergeving en daarvan leven wij
Barmhartigheid wordt concreet in onze zoektocht naar vergeving en verzoening. Daartoe is het belangrijk dat we een juist zicht hebben op wat zonde en zondigheid is. Er is heel wat moeite vandaag
om over zonde te spreken en deze realiteit te erkennen. Het evangelie biedt perspectieven om het op
een bevrijdende manier ter sprake te brengen. Kiezen voor de weg van vergeving en verzoening is
een proces ingaan dat tijd en geduld vraagt. Daartoe willen we verschillende ‘ mogelijkheden’ verkennen.
Na elke sessie krijgen we enkele richtvragen ter reflectie en volgt er gelegenheid om met broeder
Manu in gesprek te gaan.
Deze dag wordt begeleid door broeder Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Spiritualiteitsdag voor bestuurders, directies en leidinggevenden

Op zoek naar waardigheid en (mede)menselijkheid in werk en leven
Het zoeken naar zinvolheid in onze werkopdracht is nooit af. Annelies van Heyst noemt die opdracht ‘menslievende zorg’: ‘…bij al onze handelingen steeds oog te hebben voor de waardigheid
van de ander en deze zo te bejegenen dat hij of zij het gevoel heeft graag gezien te zijn’. Andere begrippen drukken hetzelfde uit: ‘voelbare betrokkenheid’, ‘authentieke zorgzaamheid’, ‘aandachtige
nabijheid’,… Het zijn afleidingen van het oude, Bijbelse begrip ‘naastenliefde’.
Naastenliefde wordt vandaag ten onrechte herleid tot ‘de liefde voor de naaste, de dichtste familierelaties’. De religieuze betekenis ervan wordt in het pluriforme zorglandschap niet meer door iedereen geaccepteerd.
Wij hebben ons streven naar zinvolle zorg eerst ‘levensnabije zorg’ genoemd en later ‘warme zorg’,
met als grootste uitdaging: de waardigheid van ieder mens die aan ons wordt toevertrouwd te blijven zien, te respecteren en te herstellen wanneer deze gekwetst of geschonden zou zijn. Niemand
anders dan Jezus Christus bleef op zo’n wijze in iedere persoon zijn of haar waardigheid zien, het
meest in de zwakke en diep gekwetste mens.
Het christelijk geloof is een prachtige manier om het menselijk avontuur te (be)leven. Jezus’ gezelschap is een leerschool in menselijkheid. Hij leert ons mens worden, leert ons leven als Adam in

Gods schepping en laat zien tot wat een mens in staat is. Gelovig leven maakt ons meer mens,
maakt ons menselijker.
De Bergrede is een prachtig hulpmiddel om te groeien in medemenselijkheid.
Deze spiritualiteitsdag wordt begeleid door Luc Bulckens, algemeen directeur van woonzorgnetwerk Vincenthove, Roeselare, voorzitter van de werkgroep Bezieling en Kwaliteitszorg van Caritas
West-Vlaanderen en geëngageerd in verschillende initiatieven rond spiritualiteit.
Na elke conferentie is er gelegenheid om met elkaar en met de inleider in gesprek te gaan.
Gedurende de dag is er gelegenheid om aan te sluiten bij de gebedstijden van de abdijgemeenschap.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Abonnement
Inschrijven op de nieuwsbrief
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een mail gericht aan het diocesaan secretariaat:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Uitschrijven op de nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u dit eenvoudig via mail laten weten:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Zalig Paasfeest

Met de steun van:

