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Na een mooie zomer
Het is toch verwonderlijk hoe een mooie zomer die uitdeint in een rustige aangename septembermaand de overstap naar een nieuw werkjaar zoveel makkelijker maakt. Blijkbaar is zowat iedereen
goed gestemd, uitgerust, tevreden uit vakantie teruggekeerd. En dus ook met goede moed, met
nieuwe energie, met frisse gedachten aan de taak begonnen.
Dat is tenminste mijn indruk als ik door de Gentse straten trek. Ondanks de drukte van mensen op
weg naar werk en school, is de sfeer ontspannen en wordt er in kledij, houding en gedachten nog
een stukje aan de zomer bij gebreid. De studenten zijn weer neergestreken, maar wel nog in zomer-
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jurken en shorts. Zelfs de werken overal aan straten, voetpaden, enz. worden er met de glimlach of
filosofisch schouderophalen bijgenomen.
De sfeer op straat, in vergaderingen, op het
werk staat wel wat in contrast met wat in pers
en nieuws de toon is: alles loopt fout, er gaat
niets vooruit, er is enkel crisis, kommer en
kwel. Wat voor soort “vervreemding” is er
eigenlijk aan de gang in onze maatschappij?
Een mooie zomer leert mij alvast dat mensen
weer evenwicht vinden en opveren als de
overlast van werkdruk in combinatie met gezin eens echt onderbroken kan worden. Dat
mensen graag, met ijver en inzet, met groot
hart weer aan de slag gaan; en niet alleen om
den brode, maar omdat ze hun werk, opdracht, takenpakket graag doen; omdat ze er hun competenties, engagement en verantwoordelijkheidzin gestalte kunnen geven. Dat mensen via werk een sociaal netwerk opbouwen waar ze zich gewaardeerd en erkend voelen en waar ze graag weer instappen.
Ondertussen is de herfst aangekomen, het werkjaar al helemaal weer in de plooi gevallen en dragen
we prettige herinneringen mee aan een mooie zomer, een fijne reis, leuke vakantiedagen en vooral
gewoon warme, menselijke verbondenheid.
Luk De Geest
terug naar inhoud
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Een inleefweek in Mundo Novo, een onderdompeling in een rijke cultuur van armoede.
Mundo Novo, op het eerste zicht een mooi en rustig dorpje. Eentje zoals er zoveel zijn in de staat
Bahia. Hier ligt onze verblijfplaats gedurende de inleefweek, voorafgaand aan de WJD in Rio De
Janeiro. Een bus bracht ons van de luchthaven van Salvador naar dit onherbergzame plekje.
Daar ontmoeten we Padre Frans Verhelle, een West-Vlaamse missionaris die al meer dan 15 jaar
actief is in de streek. Samen met hem
gingen we op stap in het dorp. Heel
snel merkten we dat er heel wat, al
dan niet verborgen, armoede en ellende was in Mundo Novo. Drugs en
drank zijn de grootste boosdoeners
van deze streek. Ze leiden ertoe dat
men op straat leeft en uitzichtloos
door het leven gaat. Ook de droogte in
de streek zorgt voor veel problemen
en veroorzaakt grote armoede in veel
gezinnen.
3500 gezinnen ontvangen hier de
Bolso Familia, een soort voedselpakketten met bonen en maniokmeel.
15.000 mensen leven op die manier
van enkel bonen en maniok. Hun voeding is heel eenzijdig.
Vaak worden mensen misbruikt en in zekere zin is de slavenarbeid hier nog niet verdwenen. Soms
wachten werkgevers maanden om het loon uit te betalen, of betalen ze gewoon niet. Een koffieplukker wordt betaald per zak koffie die hij binnen brengt. Dit wil zeggen dat hij per dag maximum
4 à 6 R$ (Braziliaanse real) kan verdienen, wat overeen komt met 1,5 á 2 euro.
Toch zagen we gedurende deze inleefweek ook heel wat hoopgevende projecten. Zo stond Padre
Frans mee aan de grondslag van het project PODES.
PODES is het initiaalwoord van Pastoral Dos Portadores de Direitos Especiais - een project dat de
sociale inclusie beoogt van personen
met een handicap. Deze organisatie
hanteert geen paternalistische benadering, maar wil samen met deze mensen
strijden voor hun rechten.
Heel concreet bezochten we twee dienstencentra die opgericht zijn met de
steun van binnen- en buitenlandse
vzw’s. We zagen ook de bouw van een
derde dienstencentrum in Pintadas die
werd aangevangen in juni 2011. Dit
alles doet Frans niet alleen, maar met de
steun van de plaatselijke bevolking. Het
is zelfs zo dat deze dienstencentra ondertussen volledig onafhankelijk functioneren, zij het dan wel niet financieel
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De sociale dienstverlening die PODES verricht, bestaat voornamelijk uit hulp bij het verkrijgen van
invaliditeitsuitkering, orthesen en prothesen, invullen van documenten voor het verkrijgen van medisch onderzoek, werkgelegenheid enz. Veel mensen zijn immers analfabeet en kennen hun rechten
niet. Daarnaast bieden ze ook pedagogische en psychologische ondersteuning aan mensen met een
beperking. Zo verbleven we zelf vaak in het schooltje voor doven en slechthorenden in Mundo Novo waar een tiental jongeren les volgen en gebarentaal leren.
Het contact met de ouders is heel belangrijk, vertelt Frans ons. Veel ouders van kinderen met een
handicap zijn zelf slachtoffers van armoede en uitsluiting, wonen in de armste buurten met armzalige huisvesting. Veel huiselijk geweld is het gevolg van onmacht en onwetendheid. Door de ouders
thuis te begeleiden verbetert de verhouding tussen ouders en hun gehandicapte kinderen en worden
veel problemen vermeden. Niet zelden krijgt Frans het verhaal te horen dat jonge meisjes misbruikt
werden door hun naaste familie. Aan wie zouden ze het immers doorvertellen…
Slechts een week woonden we bij deze mensen en we hebben echt met hun samen geleefd. Toch
voelden we op die korte tijd heel sterk hoe deugddoend de vriendschap en de liefde is die je van deze mensen krijgt. In het geweeklaag van deze arme stad, klinkt de stem van de stomme, die spreekt
met zijn glimlach.
Niels Den Tandt,
stafmedewerker IJD Gent
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Povo de Rua - Straatvolk in de Trinidadekerk in Salvador de Bahia.
Na een eerste week in het Bisdom Ruy Barbosa komen we terecht in de grootstad Salvador waar we
kort halt houden voor we het vliegtuig richting Rio nemen. Een 25-tal Vlaamse jongeren kiezen er
tijdens de vrije middag voor om op bezoek te gaan in een leefgemeenschap voor mensen van de
straat. We worden hartelijk onthaald door Jan Van Den Hoven, Fidei Donum-priester uit het bisdom Brugge. We nemen plaats in de ietwat
vervallen kerk. Jan vertelt over het ontstaan van de leefgemeenschap, er wordt
een Bijbelverhaal voorgelezen en hij
schetst het leven in de gemeenschap.
Hij benadrukt dat het een 'levensgemeenschap' is. Geen woongroep, opvanggemeenschap of sociaal project maar een
open kerkgemeenschap met een bijzonder
hart voor mensen van de straat. “Ooit borstelde ik een 'straatloper' uit deze kerk,
toen ik enkel administrator was van het patrimonium. Vandaag onthaal ik ze hier van
harte, samen met de andere vaste bewoners." In een gemeenschap is iedereen gelijkwaardig. “Wij ontvangen evenveel, zo niet méér, van de medebewoners als wij van onszelf aan
hen kunnen geven.” Jan schetst op een respectvolle manier het dagdagelijks leven met zijn vreugdes
en soms met zijn moeilijke momenten. Eén ding is duidelijk. Het zijn zeker niet allemaal ‘doetjes’.
Hier krijgen gekwetste mensen de kans om opnieuw te beginnen. Ze worden niet afgerekend op hun
fouten. Voor velen betekent net dat de ommekeer. Voor het eerst in hun leven worden ze op een
waardige en liefdevolle manier aangesproken.
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De Trindadekerk is dan ook echt de
kerk van de ommekeer en de bekering.
Dat getuigt Elias die hier ooit schoorvoetend de eerste stappen zette toen hij
in een zware crisis was. Hij herinnert
zich het warm onthaal op het moment
van het ontbijt, de lichtjes die brandden in de kerk en de tijd die voor hem
werd gemaakt. Hij is dankbaar dat hij
na vele jaren straatleven bevrijd is van
alle kommer en kwel. “De weg naar de
kerk telt 51 trappen”, vertelt hij. “51 is
in Brazilië ook de naam van de populaire en goedkope rietsuikerjenever.
Die drank heeft mij neergehaald, deze
51 trappen hebben me opgetild. Het waren moeilijke stappen, maar ze brachten mij tot het ware leven. Ik weet wat het betekent op te staan en weer te leren gaan. Eerst moeizaam en nu fier rechtop.”
We ontmoeten ook de Fransman Henrique. Een pelgrim en een wonderlijk man. Jarenlang trok hij
rond in de Sertão (het droge binnenland) en leefde hij vrijwillig op straat. Hij kent als geen ander de
problematiek van mensen die op straat leven. Zijn persoonlijke ervaring is zeer kostbaar in zijn contact met de mensen van de straat.
In het jaar 2000 trok Henrique de Kerk van de Heilige Drievuldigheid binnen. Daar stichtte hij een
gemeenschap van mensen die samenwonen met mensen van de straat. Iedere kandidaat moet vrij
zijn van alcohol of drugs en wordt verwacht actief deel te nemen aan het leven in de gemeenschap.
Ongeveer met veertig wonen ze er, zonder financiële steun. Ze zijn een zelfbedruipende leefgemeenschap. Alles is er heel eenvoudig. Bidden is de kern van het gemeenschapsleven.
Drie jaar later werden dicht bij de kerk enkele huisjes gebouwd op een vrij liggend terrein. Het zijn
kleine huisjes voor mensen die eerst in de kerk woonden, maar ondertussen wat zelfstandigheid
verkregen hebben. Ze konden stilaan op eigen benen staan: huurcontract afsluiten, maandelijkse
huur betalen, zelfstandig worden. Het lukt, hoewel het met vallen en opstaan is.
Na een lange ontmoeting krijgen we de kans de kerk te bezoeken. We zijn onder de indruk van wat
we zien en horen. We vinden nauwelijks woorden om dit met elkaar te delen. De grote verbondenheid met God en met elkaar maakt deze gemeenschap tot een hoopvolle plek in een grote stad waar
armoede en geweld helaas nog veel slachtoffers maken. Gesterkt door deze mooie getuigenis durf ik
met vreugde en kracht geloven dat samenleven tussen mensen van verschillende achtergronden echt
mogelijk is… Graças a Deus!!
Bénédicte Verroens,
stafmedewerker IJD Gent
terug naar inhoud
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Katholiek en pluralistisch
Krachtlijnen uit de lezing van Prof. Lieven Boeve (KU Leuven) voor de
denkgroep van pastores van algemene ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, 13 juni 2013
Kunnen katholieke zorgvoorzieningen ook pluralistisch zijn? Hoe kunnen beleidsvoerders en medewerkers van een organisatie zich bewegen in een omgeving die niet langer vanzelfsprekend christelijk is? Welke rol hebben pastores in een multireligieuze werkomgeving? We nodigden prof. Lieven Boeve uit zijn visie hierrond uiteen te zetten en een mogelijke richting van antwoord op deze
vragen aan te wijzen.
Prof. Boeve vertrekt van een analyse van onze samenleving, die hij als post-christelijk en postseculier omschrijft. De christelijke horizon die Vlaanderen tot voor enkele decennia als vanzelfsprekend omringde, is verdwenen. Wie zich nog
christen noemt, doet dat uit eigen keuze. Onze
samenleving is post-seculier: terwijl destijds
voorspeld werd dat de secularisering zou uitmonden in een volledig seculiere, zelfs atheïstische omgeving, blijkt nu dat niet alle vormen van
religie en gelovigheid uit het zicht verdwenen
zijn of verondersteld worden binnenkort te zullen
verdwijnen. Een analyse van de actuele context
in termen van een steeds verder gaande secularisering blijkt niet langer op te gaan. In plaats
daarvan hebben we een steeds verder groeiende
pluralisering zien ontstaan. Naast elkaar leven
vandaag tal van geloofs- en levensovertuigingen,
traditionele of nieuw samengestelde, gelovige, niet-gelovige of anders-gelovige, christelijke of postchristelijke,... Ieder vormt zich - niet langer vanuit een vanzelfsprekende traditie - een eigen identiteit, die ook steeds weer wordt uitgedaagd door andere mogelijkheden. Identiteit is een blijvende
zoektocht geworden en veronderstelt een reflexief bezig zijn met: wie ben ik, wie zijn wij, waar
staan wij voor?
Elke (christelijke) organisatie staat dan ook voor de uitdaging: hoe gaan we om met dit loskomen
van de vroegere traditie, met deze veelheid van (individueel gevormde, gekozen, meegebrachte)
overtuigingen? Hoe gaan we om met de aanwezigheid van christenen en niet-christenen in onze organisatie? Hoe klaren we - als zorgvoorziening - onze eigen identiteit uit? Wat is onze taak in het
leren samengaan van mensen van verschillende godsdiensten en overtuigingen? Welke rol heeft een
pastorale dienst in dit verband?
Ook de Kerk zelf, die evolueerde van een meerderheidskerk-uit-gewoonte naar een minderheidskerk-van-keuze-christenen, staat voor de opgave een weg te vinden tussen twee extremen: ofwel
zich verzetten tegen een wereld die vervreemd is van het christelijk geloof en het als haar opdracht
zien die wereld de waarheid voor te houden, met het gevaar zich ervan af te sluiten; ofwel zich aanpassen aan een wereld waar ze zelf van vervreemd is, met als risico haar eigenheid te verliezen en
in die wereld te verdwijnen. Beide reacties vertrekken van de secularisatie-analyse. Er is echter enkel toekomst voor een Kerk die deze beide valkuilen weet te vermijden en die opnieuw de dialoog
aangaat met de veranderde context, vanuit een herbronning op wat ten diepste toe christelijk
is.
Vanuit zijn ervaring in de voorbije jaren met de discussie rond de 'K' van de katholieke universiteit
Leuven en van verschillende andere traditioneel katholieke organisaties kwam prof. Boeve tot vier
mogelijke pistes die door instellingen in onderwijs, zorg of in het brede middenveld kunnen gevolgd worden.
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De eerste optie is deze waarbij instellingen de feitelijke interne secularisering en pluralisering doortrekken en deze institutioneel vertalen. Dit resulteert dan in een neutrale of neutraal-pluralistische
instelling, waar expliciete verwijzingen naar de vroegere christelijke bedding worden geschrapt.
Men dient echter te beseffen dat ook een neutrale opstelling niet echt neutraal is en dat daar onvermijdelijk een (impliciet) levensbeschouwelijk profiel achter schuilgaat. In een andere piste kiezen
instellingen voor een duidelijke (christelijke of) katholieke herprofilering en komen zij tot een institutionele reconfessionalisering. Dit vereist dan een heel gericht personeelsbeleid en houdt steeds
ook het risico in zich af te sluiten, en verscherpt dus de uitdaging om open te blijven op de maatschappelijke omgeving. Nóg andere instellingen of organisaties - de derde optie die een algemene
tendens was in de voorbije decennia - zien zich als christelijke instellingen op basis van een project van christelijke waarden (van solidariteit, medemenselijkheid, zorg voor de zwaksten,...) die
ook niet- of niet-meer-christenen kunnen aanspreken. Zij teren verder op de nog bestaande overlap
tussen de vroegere christelijke horizon en de moderne cultuur en werken vanuit een soort christelijk
humanisme. Christen zijn wordt daarbij vooral of uitsluitend nog als ethiek ingevuld. In de praktijk
blijkt dat deze verbindende consensus van waarden steeds vager wordt, dat de christelijke duiding
van deze waarden steeds meer als overbodig wordt ervaren en dat deze keuze uiteindelijke de secularisering van deze instellingen verder in de hand werkt.
De vierde piste - en deze draagt volgens Lieven Boeve
het meest toekomst in zich - is deze waarbij een instelling haar katholieke/christelijke identiteit herbevestigt, tegelijk de interne pluraliteit en secularisering
erkent én haar rol opneemt in de nieuwe plurale context
van deze samenleving. Niet langer de consensus,
maar de specifieke eigenheid van het christelijk geloof
vormt hier het aanknopingspunt. 'Katholiek' betekent daarbij
geen tegenstelling met 'open voor pluraliteit'. Dergelijke
instelling neemt het als haar opdracht mensen (christenen en
anderen) te vormen of tewerk te stellen die bedachtzaam en
constructief met levensbeschouwing om kunnen. In plaats van een vaag-christelijke verstandsverhouding (waarin iedereen zwijgt uit respect voor de ander) werkt ze aan een kwalitatief pluralisme
waar mensen uitgedaagd worden na te denken en in dialoog te gaan over wie ze (willen) zijn. Het
christelijk geloof is hierbij de achtergrond en tegelijk een (even) belangrijke stem in die dialoog. Dit
veronderstelt een herkenbare groep christenen die actief het gesprek aangaan met anderen. Dergelijke organisatie zoekt naar wegen om mensen te stimuleren om reflexief en communicatief met elkaar om te gaan. Ze vertrekt vanuit het besef dat het christelijk geloof midden deze pluraliteit herkenbaar present mag gesteld worden en de overtuiging dat het een relevant zinaanbod blijft, ook en
met name in deze situatie van veelheid. Dit kwalitatief pluralisme is iets anders dan een actiefpluralisme, dat zich neutraal voordoet maar dat (zoals in de eerste optie) nooit echt neutraal kan
zijn.
Voor welke piste men ook kiest, de organisatie zal bewust moeten stilstaan bij haar keuze en zal een
antwoord moeten vinden op deze vragen:
1) Welk levensbeschouwelijk profiel wensen we aan te meten?
2) Welk draagvlak is aanwezig en/of hebben we nodig om dit profiel reëel te laten zijn?
3) Vanuit welke (culturele en theologische) motieven legitimeren we onze keuze?
4) Welke strategie volgen we om dit profiel in praktijk om te zetten, zowel intern als naar de buitenwereld toe?
Een zorgvoorziening die christelijk wil zijn staat voor de uitdaging haar eigenheid te (her)beklemtonen op een manier die open staat voor de feitelijke pluraliteit bij haar medewerkers, haar gebruikers en in haar omgeving. Het vraagt van deze voorziening een actief proces waarin men tot een
bewuste keuze komt en deze structureel vertaalt en verankert. Ze heeft daarvoor een bewuste (zij

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

OKTOBER 2013

het kleine) groep mensen nodig die zich als christen bekennen maar die ook het gesprek kunnen
aangaan met wie vanuit een andere levensbeschouwelijke keuze in deze voorziening betrokken is.
Opvallend is dat het juist de confrontatie en dialoog is met het anders-zijn van andere overtuigingen
die christelijk gelovigen een sterker besef geeft van hun eigen identiteit en die aanzet tot nadenken
over hun verhouding tot die anderen. Op die manier schakelt een christelijke zorgvoorziening zich
actief in in een pluralistische en multiculturele samenleving. Christenen hebben een eigen bijdrage
te leveren aan dit gesprek en aan deze nieuwe cultuur van dialoog. Een pastorale dienst van een
voorziening kan een belangrijk aanbod doen in dit verband.
Elke christelijke organisatie en de christenen daarin staan in elke periode weer voor de opdracht hun
christelijk geloof in een veranderde context gestalte te geven. Ze dienen daartoe hun eigen gelovig
zijn te verdiepen en voor zichzelf te verhelderen én dit in het concrete leven en werken vorm te geven, doorheen een blijvende dialoog met de omringende medewerkers en hun overtuigingen. Veelheid en andersheid zijn daarin geen bedreiging maar een kans tot open ontmoeting, tot verdieping
en communicatie, in respect voor ieders eigenheid. Daarbij is duidelijk dat in deze post-christelijke
en plurale samenleving ook binnen het katholieke/christelijke geloofs- en gemeenschapsleven en de
organisaties die daarbij aansluiten een legitieme verscheidenheid zal bestaan.
Jan Michels

Bijkomende bronnen en literatuur i.v.m. de visie van prof. Lieven Boeve:
 Onderbroken traditie. Heeft het christelijk verhaal nog toekomst? Kapellen, Pelckmans, 1999.
 'Katholieke' universiteit: vier denkpistes, in Ethische Perspectieven 10 (2000)4, p. 250-257.
 Dossier: Debat over katholieke identiteit van K.U. Leuven, in Kerk en Leven 22 september
2010, p. 12-13.
 Een droom die wakker houdt: kwalitatief pluralisme als keurmerk van het christelijk geïnspireerd onderwijs. Lezing voor de identiteitsconferentie voor bestuurders, directeurs en leidinggevenden van de Besturenraad/Christelijk centrum voor christelijk onderwijs en het VVKHO:
Christelijk/katholiek hoger onderwijs: een utopie? Perspectieven voor een utopisch pluralisme,
op 13 oktober 2011 aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven, p. 1-27.
 Kiezen voor K als sterktebod, in De Standaard 19 december 2011, p. 21.
 Katholiek én pluralistisch? Cultuur-theologische achtergronden en modellen voor pastorale zorg
in een post-christelijke en post-seculiere context, Lezing voor de denkgroep van pastores in algemene ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, op 13 juni 2013, CCV-Caritas OostVlaanderen (powerpoint presentatie).
terug naar inhoud
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Diaconie en caritas
Het Woord. Zo noemen we in de kerk het evangelie. Terwijl de blijde boodschap van Jezus vooral
een kwestie van doen is. Dat doen wordt sinds het tweede Vaticaans concilie steeds meer aangeduid
met het woord ‘diaconie’: de dienstbaarheid van de christen, de kerk aan de noden van de wereld. In
zijn encycliek ‘God is liefde’ (Deus caritas est) schreef paus Benedictus: ,,Het wezen van de Kerk
komt tot uitdrukking in een drievoudige opdracht: de verkondiging van Gods Woord (kerygmamartyria), het vieren van de sacramenten (leiturgia), de dienst van de liefde (diakonia). Deze opdrachten veronderstellen elkaar en zijn niet te scheiden. De dienst van de liefde is voor de Kerk
geen soort steunverlening, die men ook aan anderen zou kunnen overlaten, doch behoort tot haar
wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste Wezen.’’ (DC n.25)
Mede door deze encycliek is wereldwijd een nieuwe reflectie op gang gekomen rond die opdracht
van de kerk. Ook in ons bisdom was het één van de drie thema’s op de diocesane denkdag (13 december 2009), en centraal aandachtspunt in de Pastorale Raad van maart en juni 2012 en juni 2013.
Het thema staat ook op de agenda van de vormingsdriedaagse voor de dekens en is het onderwerp
van de vormingsdagen voor parochieploegen. De hulpbisschop van Brussel publiceerde begin dit
jaar ‘Beleidslijnen voor de diaconie in de Kerk van Brussel’ en in Frankrijk werd de hele kerkgemeenschap in 2012-2013 gemobiliseerd in een bewustmakingsproces ‘Diaconia 2013’ met als
doelstelling deze opdracht van de kerk in alle parochies, bewegingen en voorzieningen een nieuw
elan te geven via bezinning, verdieping, uitwisseling.
Over dit thema verscheen een interessant
boekje ‘Caritas. Naastenliefde en liefdadigheid in de diaconie van de kerk’ van Erik Sengers, stafmedewerker van de Dienst Diocesane
Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
In Nederland vond het woord
‘diaconie’ ingang op voorstel van het Landelijk Pastoraal
Overleg van 1987. Het zou gebruikt worden in plaats van ‘caritas’
om “allerlei manieren te benoemen waarop groepen van christenen
(c.q. parochies) zich solidariseren met mensen in nood en/of werken
aan het oplossen van maatschappelijke problemen.” De positieve aspecten aan ‘diaconie’ zijn: het
is een woord met diepe inhoudelijke en historische wortels, het is minder belast dan ‘caritas’, vindt
ingang in katholieke kringen en brengt wat meer langszij bij de reformatie (die dit woord al eeuwenlang gebruikt).
Belangrijk daarbij is dat met het woord ook een nieuwe visie en aanpak werd ingeluid. De komst
van de verzorgingsstaat in de jaren 60-70 en de start van allerlei projecten van maatschappelijke
zorg hadden de traditionele kerkelijke ‘liefdadigheid’ zo goed als overbodig gemaakt. SintVincentiusverenigingen en parochiale armenbesturen waren in slaapstand gegaan. De nieuwe klemtonen kwamen liggen op ‘structureel werken’ en op een internationale dimensie (ontwikkelingshulp), en van daaruit ontstonden acties die ook sensibiliserend, informerend en met een politiekmaatschappelijke inzet werkten (bij ons bvb Broederlijk Delen, Welzijnszorg,…). Vele initiatieven
zijn met de voortschrijdende secularisatie ondertussen hun eigen weg gegaan.
Deze korte schets laat zien dat de hele wereld van zorgvoorzieningen daarbij uit het blikveld is gebleven. Nochtans wordt daar een sterke traditie van naastenliefde en zorg doorgegeven. Daarom
pleit Sengers ervoor het begrip ‘caritas’ weer centraal te stellen: het verruimt de kijk op al wat er
vanuit de christelijke naastenliefde aan initiatieven en daadwerkelijke liefdesinzet gebeurt. Daarbij
kunnen we niet voorbijgaan aan de ‘Caritas’ van de voorzieningen.
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
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Levensmoeheid bij ouderen
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Korte inhoud:
Voor steeds meer ouderen in het woonzorgcentrum en elders ‘hoeft het allemaal niet meer’. Omdat
de toekomst voor hen niets anders in petto heeft dan verdere aftakeling, geven ze aan dat het mooi
is geweest en dat hun einde wel mag komen. Voor sommigen onder hen is dat zelfs niet alleen een
wens of ultiem verlangen, maar het enige dat hen uit hun lijden kan verlossen. Zo willen en kunnen
ze niet meer verder. Het leven is voor hen ondraaglijk geworden. Niet de fysieke pijn, maar vooral
de existentiële en ethische pijn speelt hen parten. Wat kunnen we die mensen die ‘lijden aan het leven’ nog bieden?
In deze workshop staan we allereerst stil bij het ‘lijden aan het leven’ van ouderen. We proberen
meer zicht te krijgen op wat kenmerkend is voor het lijden van ouderen die doorgaans ‘levensmoe’
worden genoemd. Daarna volgt een ethische en existentiële reflectie.
Tot slot wordt stil gestaan bij een project dat in de Woonzorggroep GVO werd opgestart om ouderen die levensmoe zijn ‘op verhaal te laten komen’.
Deze namiddag wordt begeleid door Linus Vanlaere (KU Leuven, ethicus woonzorggroep GVO) en
Lisselotte Van Ooteghem (medewerker zingeving GVO).
Programma:
13u30
14u00
15u15
15u30
16u50
17u00

Onthaal
Ethiek en levensmoeheid bij ouderen
Pauze
Zorg voor ouderen die lijden aan het leven?
Een praktijkvoorbeeld: narratieve zorg.
Gebedsmoment
Wel thuis!

Waar:
Sint-Paulusseminarie, Beekstraat 1, 9030 Gent-Mariakerke
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Openbaar vervoer vanaf het Sint-Pietersstation met bus 9, halte op de hoek van de Driesdreef.

Inschrijven:
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Inschrijven doe je uiterlijk tegen 12 november 2013, via e-mail aan vorming.gent@ccv.be, met
vermelding van je naam, functie, organisatie en e-mailadres en de datum waarvoor je inschrijft.
Gelieve 20 EUR te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent, met vermelding
‘Caritas 19/11’ + je naam.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Praktijkvorming pastorale gespreksvoering

Programma:
Een vorming om beter te luisteren en te reageren in alledaagse pastorale gesprekken.
Vertrekkende van theoretische inzichten en concrete voorbeelden oefenen we een aantal basisvaardigheden die belangrijk zijn in de pasorale gespreksvoering.
De vorming wordt afgestemd op de werkopdracht van de deelnemers. Daartoe wordt o.a. gewerkt
met eigen ervaringen die de deelnemers inbrengen. De eigen begeleiderservaring van de deelnemers staat centraal. Door de begeleiding wordt duiding en achtergrondinformatie gegeven bij de
ingebrachte werkervaringen. Er worden kansen geboden voor persoonlijke reflectie, uitwisseling en
praktische oefening.
De vorming wordt begeleid door Arthur Polspoel (supervisor en emeritus docent pastorale hulpverlening aan de Theologische Faculteit van Tilburg) en Jan Michels (stafmedewerker pastoraal CCVCaritas Oost-Vlaanderen).
We verwelkomen je vanaf 13u45.
We beginnen telkens om 14u00 en eindigen om 17u00.
Elke namiddag eindigt met een kort gebedsmoment.
Waar:
Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen
Er is voldoende parkeergelegenheid.

OKTOBER 2013

Inschrijven:
Wie zich inschrijft engageert zich om de drie namiddagen mee te maken. Inschrijven voor een afzonderlijke namiddag is niet mogelijk.
Omwille van de interactie wordt de groep beperkt tot 12 deelnemers. Indien er meer inschrijvingen
zijn, gaat op dezelfde dagen een extra sessie door in de voormiddag van 09u30 tot 12u30. Daarom
vragen we om bij de inschrijving te vermelden of het eventueel mogelijk is door te schuiven naar de
voormiddagsessies.
Inschrijven doe je uiterlijk tegen 16 december 2013, via e-mail aan vorming.gent@ccv.be, met
vermelding van je naam, functie, organisatie en e-mailadres.
Gelieve 60 EUR te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent, met vermelding
‘praktijkvorming pastoraal gesprek 03-04-2014’ + je naam.
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud
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Kalender vormigsactiviteiten CCV- Caritas Oost-Vlaanderen
najaar 2013 – voorjaar 2014
Themanamiddag: Levensmoeheid bij ouderen
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers en andere geïnteresseerden
Inleider:
Linus Vanlaere (KU Leuven; ethicus woonzorggroep GVO) en
Liselotte Vanooteghem (medewerker zingeving GVO)
Wanneer: dinsdag 19 november 2013 van 14u-17u
Waar:
Sint-Paulusseminarie, Mariakerke
Bijdrage:
20 euro

Themanamiddag: Een nieuwe uitdaging. Ouder worden... een kans voor verinnerlijking en
geestelijke verrijking. De spiritualiteit van het ouder worden.
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, pastorale medewerkers en andere geïnteresseerden
Inleider:
Manu Verhulst
Wanneer: dinsdag 28 januari 2014 van 14u-17u
Waar:
Sint-Paulusseminarie, Mariakerke
Bijdrage:
20 euro

Intersectorale pastorale vormingsdag:
Pluralisme en tolerantie. Omgaan met levensbeschouwelijke en culturele
diversiteit in een zorgomgeving
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren
Inleider:
Prof. Guido Vanheeswijck (UA en KU Leuven) en
Yvonne Denier (KU Leuven en Zorgnet Vlaanderen)
Wanneer: donderdag 20 maart 2014
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Bijdrage:
45 euro
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Praktijkseminarie: Diaconale pastoraal
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren, diakens en andere geïnteresseerden
Inleider:
Antoon Arens
Wanneer: 01/02, 08/02, 22/02 en 01/03/2014, telkens van 9u-12u30
Waar:
Vrije Handelsschool Sint-Joris, Gildestraat 17, Gent
Organisatie: HDGI

Opleiding: Pastorale zorg voor wie rouwt
Doelgroep: pastores, pastoraal animatoren en parochiale of dekenale medewerkers
(enkel voor wie de Basiscursus rouwzorg reeds gevolgd heeft)
Inleider:
Marc Peersman, e.a.
Wanneer: 10/03, 31/03, 28/04 en 12/05/2014, telkens van 19u30-22u
Waar:
Oude Abdij van Drongen
Organisatie: CCV in het bisdom Gent

Vormingsavond: Euthanasie en pastorale zorg
Doelgroep: directies, bestuurders, stafmedewerkers en leidinggevenden, pastorale zorgverleners,
andere zorgverleners en geïnteresseerden
Inleider:
Marc Desmet
Wanneer: voorjaar 2014

Post-academische vorming Zorg en Ethiek:
Ethiek op de werkvloer – Leren ethisch overleggen
Doelgroep: zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Inleider:
Axel Liégeois
Wanneer: voorjaar 2014
Waar:
Postuniversitair centrum KULAK, Kortrijk
Organisatie: Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek (Samenwerkingsverband van:
Caritas West-Vlaanderen, Caritas Oost-Vlaanderen, Postuniversitair Centrum
KULAK, CCV bisdom Brugge en Katho Departement HIVB campus Roeselare)

Interdiocesane vormingstweedaagse:
De pastor als helper. Pastoraal-psychologische studie- en trainingstweedaagse
Doelgroep: pastores
Inleiders:
Ruard Ganzevoort (VU Amsterdam) en Dominiek Lootens (Caritas Antwerpen en
CCV vzw – Caritas Vlaanderen)
Wanneer: voorjaar 2014
Waar:
Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst
Organisatie: Caritas Antwerpen (DNGW) i.s.m. Caritas Oost-Vlaanderen

Interdiocesane vorming voor pastores:
Pastorale zorg in de praktijk en in de context van de organisatie
Doelgroep: pastores
Inleiders:
Wim Smeets (UZ Nijmegen) en Dominiek Lootens
Wanneer: 7 dagen in voorjaar 2014
Waar:
TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen
Organisatie: CCV vzw – regio Caritas
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Spiritualiteitsdagen:
Spiritualiteitsdag voor pastorale zorgverleners: (thema nog te bepalen)
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren
Inleider:
br. Manu Van Hecke, abt
Wanneer:
dinsdag 6 mei 2014
Waar:
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
Bijdrage:
45 euro

Spiritualiteitsdag voor directies, bestuurders en leidinggevenden:
Leiding geven in evangelisch perspectief
Doelgroep: directies, bestuurders, stafmedewerkers en leidinggevenden
Inleider:
br. Manu Van Hecke, abt
Wanneer: woensdag 14 mei 2014
Waar:
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
Bijdrage:
45 euro

Spiritualiteitsdag voor pastorale zorgverleners:
De Caritas beschouwd vanuit de filosofie van de Drie Pijlers
Doelgroep: pastores en pastoraal animatoren
Inleider:
br. Benoît Standaert
Wanneer: donderdag 15 mei 2014
Waar:
Sint-Andriesabdij, Zevenkerken
Bijdrage:
45 euro
Klik hier voor ons vormingsprogramma in pdf

Meer info kan je in de loop van het jaar vinden op:
http://www.caritas.be/
www.ccv.be/gent
of via
vorming.gent@ccv.be
jan.michels@ccv.be
terug naar inhoud

Andere vormingsinitiatieven
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Moslims en christenen - samen in de zorg
In zorginstellingen kruisen mensen van verschillende levensbeschouwingen en religies elkaar als
patiënt, zorgbehoevende, familielid en zorgverlener. Onder hen ook christenen en moslims.
Deze studiedag, georganiseerd door het KMS wil op het kruispunt gaan staan van de zorg– en zingevingsbehoeftes van moslims en het aanbod in zorginstellingen die opgebouwd zijn vanuit een
christelijke inspiratie. Een unieke kans om tot uitwisseling te komen en daardoor ‘mens-nabijer’ te
‘zorgen in diversiteit’.
Deze studiedag gaat door op zaterdag 23 november 2013 in Gasthuisberg Leuven.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud

Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen.
In deze opleiding wordt gekozen voor het ethisch model "Waarden in dialoog" zoals beschreven in
het boek: A. Liégeois, Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven LannooCampus 2009, 2011.
Het model is gebaseerd op een relationeel personalistische visie op mens en zorg, steunt op drie pijlers van waarden, dialoog en grondhoudingen, en houdt een praktisch bruikbaar model voor om
ethisch te reflecteren en te overleggen.
Dit model versterkt de zorgverleners om zelfstandig om te gaan met de vele ethische vragen in de
dagelijkse zorg en leidt tot inzichten
Deze opleiding gaat door op acht dinsdagnamiddagen tussen 14 januari en 16 mei 2014 in de KULAK, Korrtijk.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Nieuws uit de voorzieningen
In onze nieuwsbrief maken we ook plaats voor nieuws uit het werkveld en de voorzieningen uit de
welzijns- en gezondheidssectoren.
Een nieuwe afdeling die geopend wordt, een jubileumviering van een voorziening, vorming op pastoraal en ethisch vlak die ook opengesteld wordt voor andere voorzieningen, … We nemen het
graag op in één van onze nummers.
U kan ons deze nieuwtjes altijd doormailen naar: caritas.oostvlaanderen@bisdom.be
We zien alvast uit naar uw wetenswaardigheden.
terug naar inhoud

Abonnement
Inschrijven op de nieuwsbrief
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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:

