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Een gezegend Kerstfeest en voorspoedig 2015
Een gezegend Kerstfeest en voorspoedig 2015
Bij de kerstaankopen geen nieuwe records dit jaar: niet voor het aantal bankverrichtingen, en al helemaal niet voor de omzet. Maar toch nog altijd ongelooflijke cijfers, zeker voor een land waarin
voortdurend het woord “crisis” valt.
Vroeger was advent een voorbereidingstijd op Kerstmis, een tijd van geduldig wachten in gebed en
stilte, vier weken van hoopvol uitzien naar een ‘stille, heilige nacht’. In de huiskamers werden achtereenvolgens adventskrans, kerstboom en kerststal aangebracht. En vanaf die grote nacht klonken
kerstliederen, ingetogen en blij, uitbundig of vol jubel.
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Nu is die aanlooptijd naar Kerstdag helemaal van uitzicht veranderd. Een vloedgolf van commercialisering is eroverheen gewalst. De dagen voor Kerstmis zien we stadskernen waaruit het verkeer
dient gebannen, winkelstraten waar het aanschuiven is, kerstmarkten waar de glascontainers het volume niet aankunnen; en wat er uit de geluidsboxen komt is niet met zekerheid te bepalen.
Staan het Kind en de kribbe bij vele mensen niet meer centraal, Kerst blijft toch bij uitstek een feest dat in familiekring wordt gevierd. Waarbij men in de overvloed van geschenkjes en het uitgebreid feestmaal tekens wil geven van
verbondenheid, genegenheid, nabijheid. Waar men tijd
maakt om samen te zijn, ondanks het drukke doordeweekse leven dat zoveel verwijdering brengt.
Een korte tijd van menswording. Rituele onderbreking en
profetische tegenspraak van de dagdagelijkse vervreemding.
Menswording, daar gaat het om, met Kerstmis. Een Kind
dat ons met liefde van Godswege komt omgeven. Kwetsbaar en weerloos, zoals liefde is. Maar vol licht en warmte.
Kijken naar het Kind in de kribbe doet ons beseffen dat er
zoveel is dat we kunnen missen, zovele dingen die vervangbaar, verwisselbaar zijn, zoveel overvloed die geen
echte meerwaarde biedt.
Kijken naar het Kind in de kribbe leert ons dat de essentie
elders ligt: in eenvoudige, trouwe gebaren van zorg en liefde, in simpele tekens van genegenheid en
vriendschap, in stille woorden van nabijheid en troost.
Kerst heeft dus een prachtige boodschap voor onze voorzieningen: zijn we bezig met menswording?
Van onze patiënten, bewoners? Van onze medewerkers? Hebben we oog voor de essentie of sleurt
de vloedgolf van procedures, streefcijfers en dies meer ons mee?
Van harte een gezegend Kerstfeest toegewenst, en al het beste voor een nieuw jaar 2015 waarin we
weer een beetje meer mens kunnen worden.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Vormingsaanbod
Vormingskalender eerste helft 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:

directies, bestuurders, leidinggevenden, medewerkers, … van zorg- en welzijnsvoozienningen
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Wanneer:

Organisatie:

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 vormigsmodule: Pastorale gespreksvoering
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen en parochieassistenten
Arthur Polspoel
in 2015 nog op 15/01 12/02, 26/03, 30/04/2015, 10u-17u
Mariahove, Bellem
CCV regio Caritas
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Denkgroepen: Vermaatschappelijking van de zorg en afstemming categoriale – territorale pastoraal
Denkgroep pastores in de geestelijke gezondheidszorg: dinsdag 13 januari 2015, 14u-17u
Denkgroep pastores en pastoraal animatoren in ouderenzorg: dinsdag 3 februari 2015, 14u-17u
Organisatie: CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Opleiding: Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Axel Liégois
13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 21/04, 05/05/2015, 13.30u-17.30u
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak, Kortrijk
Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek

Avondseminarie: Emoties en ethiek in de zorg
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Miriam van Reijen, Hilde Seymus, Maria van Steenkiste
donderdag 22 januari 2015, 19u-22u
Katholieke Hogeschool Limburg, dep. Gezondheidszorg, campus OLB, Hasselt
Ethos, cel ethiek en zorg KHLim Quadri

Tweedaagse: Pastorale en spirituele zorg: identiteit en beroep
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
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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, 07/02, 14/02, 28/02/2015, 9u-12u30
Vrije Handelsschool Sint-Joris, Gildestraat 17, Gent
HDGI – Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut, Gent

Lezing en panelgesprek: Zorgen voor een nieuw zorgbeleid. Een hanteerbaar zorgbeleid in Vlaanderen – dwingende en dringende vragen vanuit de praktijk
Inleider:
Karine Moykens
Pannelleden: Wino Baeckelandt, Philip Vanneste, Luc Rosseel - moderator: Hilde Bosmans
Wanneer:
woensdag 11 februari 2015, 18u30-20u
Waar:
KU leuven campus Kulak Kortrijk
Organisatie: Postuniveritait Centrum KU Leuven Kulak
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Basiscursus: Goldly Play – verhaalverteller en begeleider
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

medewerkers in catechese, onderwijs, vorming en pastorale zorg
19, 20 en 21 februari 2015
Oude Abdij, Drongen
IDGP - Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal Leuven

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

bestuurders, directies en leidinggevenden van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Lieven Boeve
dinsdag 3 maart 2015, 20u-22u
Sint-Baafshuis, Gent
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
dinsdag 24 maart 2015, 9u30-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsavond: Euthanasie: wetgeving, begeleiding en pastorale zorg
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Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

bestuurders, directies en leidinggevenden, pastores en medewerkers van zorg- en
welzijnsvoorzieningen medewerkers in de zorgsector
Marc Desmet
donderdag 23 april 2015, 20u-122u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Infoavond: Opleiding pastoraal werk(st)er in zorgvoorzieningen en parochieassistent in het bisdom
Gent
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Organisatie:

geïnteresseerden in de opleiding pastoraal werk(st)er en/of parachieassistent
Lode Aerts, Jürgen François, e.a.
woensdag 29 april 2015, 18u30-22u
HDGI – Bisdom Gent
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Spiritualiteitsdag voor pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Carlo Loots (priester en medewerker Don Bosco Vorming en Animatie)
dinsdag 12 mei 2015, 9u15-18u
abdij Roosenberg, Waasmunster
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsnamiddag: Spiritualiteit en pastorale zorg in een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

bestuurders en directies van voorzieningen in de ouderenzorg
donderdag 28 mei 2015, 14u-17u
Oude Abdij, Drongen
Provinciale vormingswekgroep Zorgnet Vlaanderen i.s.m. CCV Caritas OostVlaanderen

Spiritualiteitsdag voor pastores
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
br. Manu Van Hecke (abt van de Sint-Sixtusabdij)
dinsdag 2 juni 2015, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, West-Vleteren
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag voor directies en leidinggevenden
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

directies, bestuurders en leidinggevenden
Johan Verstraeten
(auteur van taal en stilte, Naar een leiderschap voorbij de angst. Averbode, 2014)
dinsdag 16 juni 2015, 9u30-18u
Sint-Sixtusabdij, West-Vleteren
CCV Caritas Oost-Vlaanderen

Tweejarige opleiding: Praktijkbegeleiding van pastores
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Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Organisatie:

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

Meer info over activiteiten van CCV Caritas Oost-Vlaanderen: jan.michels@ccv.be
Meer info over activiteiten van CCV in het bisdom Gent: www.ccv.be/gent
Inschrijven voor activiteiten van CCV in het bisdom Gent en van Caritas Oost-Vlaanderen:
vorming.gent@ccv.be
Meer info over activiteiten van CCV regio Caritas: www.ccv.be/cairos
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
Voor activiteiten van Zorgnet Vlaanderen: www.zorgnetvlaanderen.be (opleidingen)
Voor activiteiten van UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
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De zorgvoorziening:katholiek en pluralistisch?:
Seminarieavond
dinsdag 3 maart 2015
20u-22u
met prof. dr. Lieven Boeve
Sint-Baafshuis, Gent
Een vormingsavond voor bestuurders en directies in de zorgsector.
Voor velen lijkt ‘katholiek’ tegengesteld te zijn aan ‘pluralistisch’ en is de keuze voor een van deze
twee automatisch een keuze tegen de ander. Maar is dat zo? In deze lezing gaat prof. Boeve na welke (weinig pluralistische) vooronderstellingen schuil gaan achter dergelijke stelling. In contrast
hiermee schuift hij een denkwijze naar voor waarin identiteit en pluraliteit kritisch-constructief samen gaan, elkaar wederzijds uitdagend en versterkend.
Uitgaande van de wijze waarop het katholiek onderwijs deze uitdaging in de komende jaren wil
aangaan, reikt hij een model aan dat voor zorgvoorzieningen met een christelijk geïnspireerde identiteit dienstig kan zijn.
Prof. dr. Lieven Boeve is directeur-generaal van het VSKO en was voorheen decaan van de faculteit
Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven.
Inschrijven:
Voor deze vormingsdag schrijf je in tegen 23 februari 2015:
- via e-mail aan vorming.gent@ccv.be met vermelding van uw naam, functie, organisatie en
e-mailadres
- ofwel telefonisch via 09 235 78 65 (vragen naar Pascal Veeckman)

-
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ofwel door de inschrijvingsstrook op te sturen naar: Caritas Oost-Vlaanderen, t.a.v. Jan Michels, Nederpolder 24, 9000 Gent
en door 30 EUR te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent, met vermelding
'vormingsavond 3/03' + uw naam.
www.caritas.be
www.ccv.be/gent
terug naar inhoud

Leven in overvloed
Een multidimensionele benadering van pastorale zorg
dinsdag 24 maart 2015
Vormingsdag voor pastorale vrijgestelden (pastores en pastoraal animatoren)
in de zorgsector
met Antoon Vandevelde en Goedele Van Edom
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Oude Abdij, Drongen
‘Geven en helpen in de zorg’ is het onderwerp van de voormiddaglezing door Antoon Vandevelde.
Hij spreekt over Leven in overvloed vanuit een ethisch-filosofische invalshoek.
In deze lezing ontwikkel ik een filosofie van het geven, helpen en zorgen. Dit zijn heel delicate aangelegenheden. Vaak wordt met de beste bedoelingen gegeven, zonder dat men zich echter realiseert
dat giften die niet teruggegeven kunnen worden vaak als vernederend worden ervaren. Wat bedoeld
was als uitdrukking van solidariteit riskeert uiteindelijk een hiërarchische relatie in te stellen. Vandaar het belang van het toelaten van reciprociteit. In intergenerationele verhoudingen, in onze relatie met God en in heel wat sociale relaties is wederkerigheid echter onmogelijk of ver van evident.
Hoe moeten we daarmee omgaan?
De invalshoek van Goedele Van Edom is pastoraal-theologisch. Welke pastorale visie is smal genoeg om de christelijke visie te bewaren en breed genoeg om een antwoord te bieden op hedendaagse pastorale uitdagingen? Deze visie is te vinden bij de Duitse pastoraaltheologe Doris Nauer.
Zij ontwikkelde een multidimensionaal pastoraal model bestaande uit een spiritueel-mystagogische
dimensie, een pastoraalpsychologische dimensie en een profetisch-kritische dimensie. Pastores
doen met andere woorden niet alleen aan spirituele en/of geloofsbegeleiding. Ze bieden ook crisisen levenshulp en structurele overlevings- en/of bevrijdingshulp. Hoe pastores met dit hedendaagse
pastorale model in de praktijk aan de slag kunnen gaan, belicht Goedele Van Edom aan de hand
van ‘de begeleiding van oncologische patiënten met doodsangst’. Vanuit het model van Nauer ontwikkelde ze een dertigtal strategieën om mensen te ondersteunen bij het verlichten van die angst.
Tijdens de werksessie schetst Van Edom verschillende van die strategieën. Op die manier wordt
duidelijk hoe je als pastor kan bijdragen aan leven in situaties waarin mensen bang zijn hun leven
te verliezen, of ‘leven in overvloed’ (Joh. 10,10).
Antoon Vandevelde doceert aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Centrum voor Economie en Ethiek van de KU Leuven. Goedele Van Edom werkt als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster aan de KU Leuven en is als pastor verbonden aan het Imeldaziekenhuis in Bonheiden,
waar ze instaat voor de begeleiding van mensen met kanker. Ze is auteur van het boek: Bang voor
kanker. Hoe kun je helpen? (LannooCampus, 2014).
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Programma:
9u
9u30
9u35
12u30
13u30
16u40
17u

Onthaal
Welkom
Geven en helpen in de zorg (Antoon Vandevelde)
Middagmaal
Leven in overvloed. Een multidimensionale benadering van pastorale zorg (Goedele
Van Edom)
Gebedsmoment
Wel thuis!

Inschrijven:
Voor deze vormingsdag schrijf je in tegen 10 maart 2015:
- via e-mail aan vorming.gent@ccv.be met vermelding van je naam, functie, organisatie en emailadres;
- ofwel telefonisch via 09 235 78 65 (vragen naar Pascal Veeckman);
- ofwel door de inschrijvingsstrook op te sturen naar: Caritas Oost-Vlaanderen, t.a.v. Jan Michels, Nederpolder 24, 9000 Gent
en door 45 euro te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent, met vermelding
van je naam + 'Caritas 24/03’
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terug naar inhoud

Spirituele en pastorale zorg
Vormingstweedaagse

Door middel van zelfreflectie, conceptontwikkeling en praktijkuitwisseling werken de deelnemers
tijdens deze tweedaagse aan hun professionaliteit en aan het ontwikkelen van hun identiteit als pastor. Bij het verlenen van spirituele en pastorale zorg doet de pastor beroep op verschillende referentiekaders: hij/zij brengt de eigen persoonlijkheid mee binnen en situeert zich als gelovige en als
symboolfiguur binnen de christelijke traditie; hij/zij maakt gebruik van de praktische theologie als
primair referentiekader en hanteert daarnaast relevante inzichten en methoden uit de menswetenschappen. Tijdens module C staan we stil bij een aantal thema's uit de pastorale praktijk. Theoretische inzichten, reflectiemomenten, rollenspel en praktische oefeningen worden afgewisseld
Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Ketenzorg
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Studiedag
De evolutie in de zorgsector zorgt ervoor dat mensen
zoveel mogelijk in de woonsituatie verzorgd en begeleid worden. Mantelzorg, geïntegreerd en begeleid
wonen, assistentiewoningen en serviceflats, mobiele
teams en palliatieve thuiszorg zijn daarvan uitdrukkingen. Deze verschuiving in de zorg waarbij voorzieningen slechts een deel zijn in een keten van zorg,
brengt heel wat vragen teweeg.
Hoe gaat de territoriale pastoraal inspelen op het feit
dat de zorg meer thuis gebeurt dan in een voorziening?
Wat is de plaats van diaconie in de hervorming van
de territoriale pastoraal?
Hoe kan de expertise van het zorgpastoraat doorstroming vinden naar de territoriale pastoraal?
Hoe kan de samenwerking meer gebeuren?

NIEUWSBRIEF Caritas oost-vlaanderen

Klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Ten huize van
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

Spiritualiteit en psychologie
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Seminarie
In dit seminarie wordt de verhouding spiritualiteit en psychologie onderzocht.
Dat gebeurt op basis van lezing en bespreking van toegankelijke
teksten en met inbreng van experten uit het domein van psychologie en
psychotherapie.
Het seminarie beweegt zich op het niveau van de reflectie en is niet therapeutisch
of praktisch bedoeld. Maar goede inzichten oriënteren natuurlijk
wel de praktijk en verrijken het eigen leven
Meer info op de website van het HDGI
terug naar inhoud

Zorgen voor een nieuw zorgbeleid:
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Lezing en paneldebat
De komende staatshervorming wordt de hefboom voor een nieuw Vlaams Zorgbeleid.
Nieuwe bevoegdheden zullen de actuele organisatie van het Vlaams zorgsysteem beïnvloeden.
Hierbij moeten eerst fundamentele vragen worden opgelost.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud

Emoties en ethiek in de zorg
Avondseminarie:
In dit avondseminarie wordt aan de hand van de geschiedenis van de filosofie en vanuit praktijkervaringen in de zorg, onderzocht wat de
waarde is van emoties bij ethische reflectie.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Ethiek op de werkvloer
De nood aan ethisch overleg in de zorgsector neemt toe. Basiszorgverleners spelen in het overleg
een grote rol: zij staan immers in de dagelijkse zorg. Maar ze blijken meestal vanuit hun basisopleiding daartoe niet voldoende gevormd. Daarom is de algemene doelstelling van deze opleiding zorgverleners te vormen in het ethisch overleggen op de werkvloer. Dit houdt twee concrete doelstellingen in:
* de deelnemers verwerven inzicht in het praktisch model voor ethisch overleg
* de deelnemers kunnen dit model toepassen bij vragen uit het werkveld.

Klik hier voor de informatiefolder
terug naar inhoud
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Basiscursus: Godly Play:
Verhaalverteller en begeleider:

Ben je op zoek naar een creatieve en ervaringsgerichte manier om bijbelverhalen te verkennen met
kinderen, jongeren of volwassenen? Wil je hen op een speels emanier vertrouwd maken met bijbelverhalen, parabels en liturgie?
Wereldwijd woord Godly Play ingezet bij godsdienstonderwijs en catechese, bij ziekenhuispastoraal, bij pastoraal voor mensen met een beperking, bij bezinningen en vormingen met volwassenen,
…
Klik hier voor de informatiefolder
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
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Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Nieuwjaarswensen
Natuurlijk wens ik je in het jaar dat komt,
2015,
zoveel mogelijk gezondheid toe,
zoveel mogelijk geluk,
zoveel mogelijk vriendelijke mensen om je heen.
Maar vooral dat je mag vinden
hoe je positief kunt omgaan
met alles wat op je weg komt,
verzoend met jezelf,
met de mensen om je heen,
met God … in vrede, tevreden.
Dat je in het nieuwe jaar
de kracht mag hebben
om je van dag tot dag
aan het leven toe te vertrouwen
met de zekerheid dat er handen zullen zijn
die je dragen met genegenheid
en dat er Iemand is
die van je houdt
ook in je mislukkingen.
Daniël De Backer
terug naar inhoud

Met de steun van:

