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Beste lezer,

Bij het ter perse gaan van dit nummer is het
nog vroeg september. Het nieuwe werkjaar
trekt zich met gezwinde spoed op gang, en
sleept ons allen mee. De ontspannen sfeer
van de vakantieperiode zindert nog wat na,
maar verdwijnt sneller en sneller naarmate
de agenda dichtslibt… Goede voornemens
over het regelmatig inlassen van reflectie-
of herbronningsmomenten zijn er, en ik
hoop dat u erin slaagt om ze te behouden. 

Tijdens de vakantie doet men dingen waar
men anders geen of te weinig tijd voor
heeft. Zo had ik mij voorgenomen om wat
meer naar de radio te luisteren, kwestie van
eens kennis te maken met al dat 'jong
Vlaams muzikaal talent' waarover ik al het
één en ander gehoord had. Groot was mijn
verbazing toen ik de tekst hoorde van een
liedje van Yevgueni:

“Als ik oud ben en versleten
en ik voor mijn raampje sta
of in mijn rolstoel neergezeten
nauwelijks weet da'k nog besta

Als ik oud ben en versleten
jou moet vragen wie ik ben
Al jouw liefde ben vergeten
en mijn vrienden niet meer ken

Geef me dan alsjeblief een spuitje 
of een duwtje door het raam
Ik schrijf vooraf wel een briefje 
dat het per ongeluk is gegaan”

Op muzikaal vlak geen enkel bezwaar tegen
de mooie melodietjes van deze hedendaagse
kleinkunstenaar. En het is ook niet verkeerd
om teksten te schrijven over maatschappe-
lijke thema's zoals de zorg voor demente-
rende mensen. Maar een pleidooi voor 'een
spuitje of een duwtje door het raam', dat
gaat te ver. Om niet overhaast te oordelen
besloot ik even te 'googelen' (of hoe schrijf
je dat) om de precieze tekst te lezen. Na
enkele muisklikken had ik de tekst gevonden,
en ook een website waar mensen hun oor-
deel over het liedje kwijt konden. Toen ik de
bijna algemene instemming las van de tien-
tallen reacties werd mijn verbazing nog 
groter. Slechts één iemand zei iets over 'ge-
mengde gevoelens bij dit liedje', omdat
ouderen ondanks alle lichamelijke en gees-
telijke aftakeling toch nog 'levensvreugde'
kunnen beleven. 'Als ze (die ouderen en hun
familie) dan iets horen over een spuitje 
vinden ze dit vreselijk'. Yevgueni had er
waarschijnlijk niet aan gedacht dat ook
oudere, zorgafhankelijke mensen graag naar
de radio luisteren. Stel je voor: je zit in je
rolstoel aan tafel, het is 12u30 's middags,
men komt rond met het middagmaal, en
terwijl een vrijwilliger je helpt met de soep,
krijg je uit de ether zo'n veroordeling op je
bord… Smakelijk.

Niettemin zijn de situaties die in de tekst
beschreven staan blijkbaar voor veel mensen
herkenbaar. Dementie is inderdaad een
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mensonterende ziekte, dat zal ik niet 
ontkennen. Maar de reactie van Yevgueni is
toch wat vreemd. 'Ik ben geboren zonder
luier en zo wil ik ook graag dood'. Dit argu-
ment klopt als een bus. Ieder mens wordt
zonder luier geboren, maar het duurt niet
lang voor de baby, omringd door de beste
zorgen, z'n eerste luiertje aankrijgt. De 
boreling kan immers niets zelf en is totaal
afhankelijk van de liefde en zorg die hem of
haar geboden wordt. Aan het einde van het
leven worden mensen terug omringd met
die liefdevolle zorg, en als daar een luier bij
hoort, komt dat ten goede aan de levens-
kwaliteit van de oudere. Dat wil echter niet
zeggen dat alle mensonterende situaties
vermeden kunnen worden. Vooralsnog is er
geen medische oplossing voor dementie.
Maar dan meteen pleiten voor een spuitje,
vind ik wat te kort door de bocht. Veel zou

al verholpen kunnen worden wanneer er
meer budgettaire ruimte zou zijn voor 
verpleging, verzorging en vrijwilligersonder-
steuning in de zorg voor ouderen. De bijna
algemene instemming van het radioluisterende
publiek toont aan dat dit hoogst noodzakelijk
is.

Aan het 'jong Vlaams talent' van Yevgueni
zou ik suggereren om eens een week vrij -
willigerswerk te doen in een woon- en zorg-
centrum. Het 'jong Vlaams talent' op bezoek
bij het 'oud Vlaams talent'. Ze zouden
nadien vermoedelijk een toontje lager - of
hoger - zingen, en hopelijk een andere tekst.
Ik ben benieuwd welk woon- en zorg -
centrum hen uitnodigt… Contactgegevens
vindt men op de website: www.yevgueni.be.

Pieter Vandecasteele

4 Ten geleide

Themanummer over pastorale supervisie: vraag naar ervaringen

Het volgende nummer van de pastorale nieuwsbrief gaat over pastorale supervisie.

Naast een theoretische bijdrage over pastorale supervisie in de voorzieningencontext en

een ervaringsbericht van een pastoraalsupervisor, organiseert de redactieraad een 

rondetafelgesprek met enkele ‘experten ter zake’. Anne Vanden Hoeck, Marina

Riemslagh, Arthur Polspoel en Jef Stevens hebben reeds toegezegd. Dominiek Lootens

zal dit gesprek modereren, en Annemie Dillen tekent voor het verslag. Het belooft dus

een boeiend nummer te worden.

Naast deze bijdragen zijn we op zoek naar pastores die hun ervaringen over pastorale

supervisie willen delen met collega’s. Vandaar deze uitnodiging. Betekent de supervisie

die jij volgde een meerwaarde voor je werk als pastor? Hoe je vragen, twijfels of bemer-

kingen bij het aanbod van supervisie in Vlaanderen? Welke vorm van praktijkbegelei-

ding is volgens jou het meest interessant?

Neem contact op met de redactie indien je bereid bent om een korte getuigenis of

reflectie te schrijven over dit onderwerp (pieter.vandecasteele@caritas.be).



Geplant in het huis van de Heer en opge-

groeid in de voorhof van God blijven ze zelfs

in hun ouderdom welig en sappig en groen

(Psalm 92)

Is er een krachtiger citaat mogelijk dan dit

psalmvers om te suggereren dat een door-

leefd en door het leven gelouterd Gods -

geloof, zeg maar een doorleefde en door het

leven gelouterde Godsrelatie de oudere

mens levenskracht en levensvreugde geeft?

Wat de psalmist zo poëtisch zegt kan je ook

wel eens in alle eenvoud horen uit de mond

van een bewoner van een WZC: “Er is zoveel

om van te genieten; ik ben zo dankbaar voor

alles; waar moet ik bang voor zijn? Ik leef

toch met ons Heer…” 

Maar voor de gewone mens zoals u en ik,

beste lezer, de mens ‘onderweg’, en zeker

voor de wetenschapper is dat alles niet zo

evident. Draagt spiritualiteit inderdaad bij

tot welbevinden op latere leeftijd? Voedt

het bewust doorleven van het proces van

het ouder worden de spirituele groei? Zijn

de soms ingrijpende verlieservaringen op

latere leeftijd geen bedreiging voor de 

vertrouwde zingeving? Wat kan je als mede-

mens voor ouderen in die situaties betekenen?

Hoe kom je tot zulke doorleefde en door het

leven gelouterde Godsrelatie? In deze bijdrage

willen wij even cirkelen rond deze vragen.

Spiritualiteit 

Spiritualiteit is een woord dat deze dagen

nogal vlot in de mond wordt genomen en vele

ladingen dekt. Voor ons verwijst het uitdruk-

kelijk naar het zoeken naar een fundamentele

levenszin, die diepmenselijke motivatie waar-

van de joodse psycholoog V. Frankl en ook

onze Leuvense professor J. R. Nuttin stelden

dat zij even fundamenteel is als alle biologi-

sche behoeften en als de behoeften aan

erkenning en genegenheid en persoonlijke

ontplooiing. D. Sölle zei het op haar manier:

een mens sterft van brood alleen. Toch is het

vaak alleen dat wat aan mensen van vandaag,

ook aan de ouderen in onze verzorgingscentra

wordt aangereikt, zij het meestal met de beste

bedoelingen en met heel veel toewijding. 

Mensen hebben ook nood aan ‘woorden om

van te leven’, aan iets dat hun leven doorheen

alle omstandigheden blijft dragen, zin geeft.

Spiritualiteit verwijst naar het gericht zijn op

wat of wie het eigen leven transcendeert en

naar ‘bezield’, ‘begeesterd’ leven vanuit die

relatie met het transcendente, vanuit de rela-

tie met wie wij God noemen. Die spiritualiteit

vraagt geen dure woorden, geen hoogdraven-

de filosofische of theolo gische beschouwin-

gen; zij is ingeschreven in het leven zelf, in de

verwondering voor wat er te beleven valt, in

de eerbiedige en toegewijde zorg voor dingen

en mensen zowel in de buitenwereld als in de
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beslotenheid van een kamer. Spiritualiteit

vind je in de dankbaarheid om het leven, in de

intense ervaring van verbonden zijn met alles

en allen, in warme aandacht en aanwezigheid,

in de hoop, in de aanbidding…. Misschien her-

inner je je nog de oude anecdote van de pas-

toor van Ars. Elke avond kwam in zijn kerk een

boer recht van het veld een tijdje bidden en

dan verdween hij weer. De pastoor, nieuwsgie-

rig en bezorgd, sprak hem op een keer aan en

vroeg: ‘wel beste man, scheelt er iets?’ - ‘Neen,

mijnheer pastoor, maar het is zo weldoende

hier even te kunnen komen. Hij kijkt naar mij

en ik naar Hem. Meer moet dat niet zijn’. 

Zulke eenvoudige Godsverbondenheid vind

je bij meerdere ouderen. Spiritualiteit kan

gevoed worden door religie en zelf ook de

religie doordringen maar dit is niet altijd zo.

Spiritualiteit en religie sluiten niet naadloos

bij elkaar aan. Sterker nog, soms kan de 

spirituele groei gehinderd worden door 

traditionele godsdienstige beelden of riten.

B.v. de strenge godsbeelden uit hun jeugd -

jaren bemoeilijken wel eens bij ouderen een

verzoening met zichzelf en met het eigen

onvolkomen leven. Zij houden hen klein en

afhankelijk, gevangen in een rigoureus norm -

besef, en verhinderen hen door te groeien

naar een diepe en vreugdevolle Gods -

verbondenheid in vrijheid. 

Ouder worden: 
botsen op je eindigheid

Wat ouder worden is moet niet omschreven

worden of toch? Ouder worden heeft te

maken met leeftijd, met ‘op jaren’ komen:

60, 70 of 80 jaar worden. Waar de ouderdom

begint is relatief: voor de huidige generatie

b.v. is een mens van 70 nog niet oud, 

80 misschien al wel.

Maar ouder worden heeft vooral te maken

met een gewijzigd levensperspectief. Ouder

word je vanaf de dag dat je onder invloed

van een of andere ervaring ‘vanuit het einde

begint te leven’. De dag b.v. dat je je leeftijd

niet uitdrukt als jaren sinds je geboorte

maar in termen van levensverwachting: ik

word 60, nog 20 jaar te gaan. De dag dat je

de overlijdensberichten begint te bekijken

en de leeftijd van de overledenen vergelijkt

met je eigen leeftijd. Ouder worden heeft

natuurlijk ook te maken met het ervaren van

allerlei veranderingen (grijs worden, minder

mobiel worden, geheugenproblemen, met

pensioen gaan, op hulp aangewezen zijn,

verlies van geliefden, naar serviceflat of 

woon- en zorgcentrum gaan). 

Doorheen en onderliggend aan al die veran-

deringen staat de confrontatie met de eigen

eindigheid: het doorleefde besef  dat je

eigen levenstijd beperkt is, dat je eigen

einde in zicht komt. In je toekomstperspec-

tief duikt je eigen dood uitdrukkelijk op, zij

het misschien nog heel ver. 

Het gaat daarbij niet zozeer om het sterven

zelf – al kan dit voor hoogbejaarden ook wel

die betekenis krijgen – maar om het voelen
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Een constructieve verwerking van de eindig-

heidservaring brengt een belangrijke persoon-

lijke en spirituele groei op gang. Dat is het

wonder: het opnemen van de dood in je leven

vestigt je dieper in het leven!



dat je toekomst hoe dan ook begrensd is. ‘Er
zal een tijd zijn dat ik er niet meer ben, ik zal
niet de tijd hebben voor alles wat ik nog wil
meemaken of ondernemen.’ De confrontatie
met de beperktheid van je eigen levenstijd
leidt inderdaad ook onvermijdelijk tot een
confrontatie met de beperktheid van je
eigen levensrealisaties. Wat je leven is ge -
worden, is maar een deel van wat mogelijk
was en van wat je zelf oorspronkelijk gedroomd
hebt. Je botst op de onvolkomenheid van je
eigen bestaan. Wat je al de jaren voordien
met je verstand wel al wist, wordt nu een
doorleefde persoonlijke realiteit: ook ik ga
dood, ook ik ben onvolkomen. 

Die eindigheidservaring is de kernervaring
van het ouder worden. Zij kan al zeer vroeg
in de volwassenheid opduiken.  Bij Jung, die
het belang van die ‘ommekeer’ tussen de
eerste en de tweede levenshelft ontdekte,
was het reeds op 36 jaar. Soms kan het ook
vroeger, bij ingrijpende ziekte of in speciale
levensomstandigheden, maar de meeste
mensen worden er pas later mee geconfron-
teerd, als zij echt niet meer naast ouder-
domsverliezen of naast hun grenzen kunnen
kijken. Je kan immers lang – soms zeer lang
– vluchten in ontkenning, in krampachtig
vasthouden aan levenstaken en levenswij-
zen, blijven voortdoen alsof er is niets aan
de hand is. Ik ben oké. Maar uiteindelijk ont-
snap ook jij niet aan die menselijke realiteit.
Natuurlijk is de eerste reactie vaak angst en
opstandigheid. Ben ik al zo ver? Ik wil het
nog niet. Je voelt je in je diepste zelf bedreigd;
je voelt alles aan je controle ontsnappen.
Angst is evenwel een slechte inspiratiebron
in het leven: zij vernauwt je aandacht, doet
je op jezelf terugplooien of leidt soms tot
agressie en onverdraagzaamheid. 

Uiteindelijk blijkt dat echt nieuw leven maar

mogelijk is als je de eindigheidservaring ten

volle wil doorleven, als je je eigen einde een

volwaardige plaats kan geven in je levens-

perspectief zonder erdoor verlamd te geraken.

Een constructieve verwerking van de eindig-

heidservaring brengt een belangrijke 

persoonlijke en spirituele groei op gang. Dat

is het wonder: het opnemen van de dood in

je leven vestigt je dieper in het leven! Je zal

beter leren zien hoe kostbaar het leven is en

waar het eigenlijk om gaat. Je zal bewuster

en aandachtiger kunnen leven, meer 

verbonden én vrijer. Etty Hillesum schrijft op

haar 27 jaar, in het concentratiekamp kort

voor haar dood: ‘Daar is opeens de dood,

groot en eenvoudig en bijna vanzelfspre-

kend en geluidloos in mijn leven gekomen.

Hij heeft er nu pas een plaats en ik weet nu

dat hij bij het leven hoort. Het klinkt para-

doxaal: door de dood buiten het leven te

sluiten heeft men nooit een volledig leven

en door de dood binnen zijn leven op te

nemen, verruimt en verrijkt men zijn leven…

Sinds gisteren ben ik weer ouder geworden,

met één ruk heel veel jaren ouder en eindiger.

En de moedeloosheid is van me afgevallen

en een grotere kracht dan vroeger is ervoor

in de plaats gekomen’.

Een pastorale begeleiding van ouderen in

WZC moet dus zeker aandacht geven aan

dat proces van confrontatie en verwerking

van de eindigheidservaring, telkens opnieuw

doorheen heel het traject van het ouder

worden, zeker als nieuwe ervaringen – door-

gaans verlieservaringen –  deze eindigheid

weer scherper op de voorgrond plaatsen.

Deze pastorale aandacht moet zich niet

alleen richten op de bewoners zelf van onze
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woon- en zorgcentra, de vaak hulpbehoe-

vende hoogbejaarden met hun fysieke en

psychische aandoeningen, maar ook op hun

kinderen, meestal min of meer vitale senioren

die naast de zorg voor hun ouders ook nog

vaak een druk sociaal leven hebben en vooral

begaan zijn met hun kleinkinderen. Hoe

deze jonge senioren met hun eigen ouder

worden omgaan, hoe zij met eindigheid

omgaan,  zal sterk meespelen in de houding

die zij aannemen tegenover de ervaringen

en levensingesteldheid van hun ouders. Is er

ruimte in hun samenzijn voor een leven

‘waarin de dood zijn schaduw vooruitwerpt’

(een oude uitdrukking van kanunnik Goos).

In ’t reine komen met je verleden

Een constructieve verwerking van de eindig-

heidservaring komt er niet vanzelf. Zij 

veronderstelt dat je even halt houdt om stil

te staan bij jezelf en bij je leven. Als de blik

naar voren gestremd wordt ga je automa-

tisch terugblikken op de weg die reeds werd

afgelegd (‘Wat heb ik waar gemaakt van de

dromen die ik had als jongere en van de

keuzes die ik gemaakt heb?’). Het is onver-

mijdelijk een moment van balans opmaken.

De uitkomst van die balans zal zeker ook

grote invloed hebben op de aanvaarding van

de eigen realiteit van ‘in het einde te staan’

én op de wijze waarop de toekomst – die er

hoe dan ook is – aangevat wordt. Zoals wij

al zegden, een positieve integratie van de

eindigheid maakt een gelukkig en zinvol

leven mogelijk, tot aan het levenseinde.

Een constructieve verwerking van de eindig-

heid veronderstelt dat je in het reine kan

komen met je eigen geleefde leven. Hoe

ouder je wordt, hoe minder tijd er over

schiet om eventuele eenzijdigheden of mis-

lukkingen bij te sturen. Des te wezenlijker

wordt het voor je geluk en verdere groei dat

je tot ego-integriteit komt, dit is de aan-

vaarding van je eigen unieke leven: ‘dit ben

ik en zo mag ik gekend zijn door de mensen,

door God zelf’. 

Een oude vrouw vertelde mij haar levensver-

haal, een verhaal vol kommer en kwel. Zij

had echt wel meermaals zwarte sneeuw

gezien. Maar doorheen haar verhaal sprak

vertrouwen en tevredenheid dat zij aan al

die moeilijkheden het hoofd had kunnen

bieden. Zij eindigde haar verhaal met lichtjes

in haar ogen en een krachtige stem: ‘en doet

het mij maar eens na, madammeke!’ Zij had

wel degelijk het gevoel dat haar leven iets

betekende ondanks al zijn onvolkomenheden.

Zij was er fier op. Op dat levensverhaal

mocht haar naam geplakt worden. Wie thuis

komt in het eigen leven, kan dat verleden

ook achter zich laten. Die heeft niet steeds

de behoefte om met verhalen van vroeger

uit te pakken. ‘Wat geweest is, is geweest en

het is goed geweest. Ik wil er graag over 

vertellen als het van pas komt maar ik heb

er niet steeds de behoefte toe. Er is nog

zoveel nieuw te beleven, nu en morgen!’ Een

positieve balans van het verleden opent de

blik voor wat voor je ligt.

Als de dood zijn schaduw vooruitwerpt is

een positieve terugblik op wat geweest is

heel belangrijk: ‘de avond is altijd mooi als

de dag goed was’. Voor Erikson – een

belangrijk ontwikkelingspsycholoog – is het

verwerven van de ego-integriteit de belang-

rijkste ontwikkelingstaak van de ouderwor-
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dende mens. Deze taak is op de eerste plaats

een persoonlijke opgave: ‘een eigen weg te

gaan’, zegt Andriessen. Maar anderen kunnen

daarbij helpen. Anderen kunnen met warme

aandacht luisteren naar het levensverhaal

van de oudere, in en door dit luisteren hun

waardering tonen voor dit leven en al de

realisaties. In het mogen vertellen zelf,

meerdere keren opnieuw, komt de oudere

immers ‘op verhaal’, dit is ‘tot zichzelf’. 

Als ouderen veel bezig zijn met het verleden,

dan is dat niet altijd door gebrek aan aan-

dacht voor hun huidig leven of een vlucht

voor het (onaantrekkelijke) heden en even-

min automatisch een symptoom van regres-

sie. Dat kan het natuurlijk zijn. Maar het kan

evenzeer een ingrijpend ontwikkelingsge-

beuren zijn. Door het evaluerend terugblik-

ken op het voorbije leven krijgen ouderen

stilaan eenheid in hun leven en vinden zij

zichzelf in hun onvervreemdbare unieke

waarde. Zo komen zij tot rust en aanvaar-

ding:  ‘I did it my way’!  Andere mensen kun-

nen hen daarin helpen. Veel moeten zij

daarvoor niet doen, alleen maar welwillend

en aanvaardend luisteren, tot 7 maal 70

keer. Zij kunnen hen helpen al die gebeurte-

nissen uit hun leven in hun context te plaat-

sen, hen helpen er de verantwoordelijkheid

voor op te nemen, de pijn van hun kwetsu-

ren meevoelen en deze pijn door hun warme

nabijheid verzachten, luisteren naar de spijt

om fouten die begaan zijn zonder al te snel

te vergoelijken. 

In het zicht van het einde hebben ouderen

geen nood meer aan verstoppertje spelen:

zij willen met hun goede en met hun kwade

kanten gekend zijn én bemind zijn. Schuld

mogen belijden, vergeving krijgen, zich kun-

nen verzoenen: het zijn helende momenten!

Het is een weldaad als zij mensen mogen

ontmoeten die hen blijven graag zien

ondanks hun kleinheid. Het zal makkelijker

zijn om zichzelf te aanvaarden als zij zich in

hun onvolkomenheid ook aanvaard weet

door mensen om zich heen. Als zij boven-

dien kunnen geloven dat zij ‘een parel in

Gods ogen’ zijn (Nouwen). Als zij zich ook

door God onvoorwaardelijk bemind weten,

zullen zij ook daarin een grond van zelfaan-

vaarding vinden. 

‘Bij mij is de overtuiging  ontstaan dat de

woorden ‘Gij zijt mijn geliefde’ de diepste

waarheid omtrent alle mensen aan het licht

brengt, ongeacht in welke traditie zij staan’,

schrijft  Nouwen. Misschien mag een spiri-

tualiteit van het ouder worden beginnen

met de kernboodschap van het christendom

vooruit te schuiven, hét goede nieuws bij

uitstek, namelijk dat God ons het eerst heeft

bemind, onvoorwaardelijk en trouw. ‘Tot aan

uw dag blijf ik dezelfde, nog als gij grijs zijt

zal Ik u torsen, Ik heb gedaan en Ik blijf u

dragen, Ik zal u torsen, Ik zal u redden’

(Jesaja, 46,4). Uit wat voorafgaat wordt dui-

delijk hoe ook de oude religieuze rituelen

van schuld belijden en vergeving krijgen
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In het zicht van het einde hebben ouderen geen

nood meer aan verstoppertje spelen: 

zij willen met hun goede en met hun kwade kanten

gekend zijn én bemind zijn. Schuld mogen belijden,

vergeving krijgen, zich kunnen verzoenen: 

het zijn helende momenten! 



(sacrament van de biecht) – als zij verder

gaan dan het formalistische – een diepe 

verzoening met zichzelf en met het leven,

kunnen bewerken. 

Zo thuis komen in het leven is heel-makend,

‘heil-igend’. Voor wie met een gelovige blik

kan terugblikken kan de eigen heilsgeschie-

denis ineens heel duidelijk worden. Die erva-

ring klinkt door in het gedicht van F. Tim -

mermans in zijn Adagio:

De dag ging als een bloem verslensen, 

haar laatste blad verbrandt.

De vrede nevelt over ’t land, 

de rust dauwt op de mensen. 

Uit stilte en uit sterrenlicht 

wordt dan een altaar opgericht.

En luister nu hoe alle dingen, 

en alles zingend in elkaar vervliet, 

de mensen en de dingen, 

de vreugd, het kwaad en het verdriet, 

lijk duizend schoon akkoorden 

van een en ’t zelfde lied! 

O zalig uur waarop de ziel gerijpt 

van zangen, zonder beeld of woorden, 

Gods wil begrijpt.

Het is niet vanzelfsprekend dat de ouder-

wordende mens die ego-integriteit bereikt.

Zijn levensbalans kan ook wel eens negatief

uitvallen en de resterende levenstijd lijkt

hem te kort om ze alsnog naar de positieve

kant te laten overslaan. Wie het voorbije

leven zo bekijkt belandt in wanhoop en 

verbittering in plaats van in sereniteit en

levensvreugde. De verbittering uit zich ook

in negativisme en cynisme tegenover de

omgeving: niets of niemand kan goed voor

hen doen. Zulke verbitterde ouderen tiranni-

seren de mensen rondom hen. Zij zijn veel-

eisend en ondankbaar. Wat zij missen aan

gezag en betekenis van binnenuit trachten

zij door uiterlijke macht te compenseren: zij

willen van geen wijken weten. ‘Het leven

heeft voor mij geen zin, maar jij zal er ook

geen vreugde in vinden’ lijkt wel hun

levensmotto geworden.

Ontvankelijk blijven voor wat er
te beleven en te doen is

Een constructieve verwerking van de eindig-

heidservaring en een positieve levensbalans

maken  een te-vrede-n mens. Er moet niets

meer… Elke nieuwe dag is een geschenk,

dankbaar meegenomen, om van te genieten,

zo maar, of om iets mee te doen, voor de

mensen die liever actief zijn. Niet dat zij

geen verlangens meer hebben maar hun

toekomstprojecten en verwachtingen lijken

altijd enigszins onthecht: ‘ik wil graag naar

dat feest gaan’, klinkt het, ‘als ik kan’, ‘als

mijn gezondheid het toelaat’, ‘als ik er

geraak’, ‘als het God belieft’.

Niet dat er ook voor hen geen moeilijke

momenten meer zijn. Ook zij hebben 

verdriet, ook zij kennen tegenslag en 

ontmoediging, ook zij kunnen pijn  lijden. De

grote levenszin valt niet zo maar samen met

de zin van het moment. Het maakt dus wel

uit of het eten lekker is of niet, de bezigheid

boeiend of saai, het alleen zijn rustgevend

of eenzaam, de verzorging toegewijd of

nors. Het maakt wel een verschil of zij pijn

hebben of niet, of zij geholpen worden of

niet. Het maakt dus wel uit wat de verzor-

gers doen of niet doen en hoe zij met hen

omgaan. Ook deze serene ouderen kennen

ogenblikken van diepe ontreddering en
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levensmoeheid. Ook bij en kan je wel eens de

verzuchting horen: ‘ik zou willen sterven,

het hoeft voor mij niet meer’. De pastor blijft

best heel gevoelig voor al die pijn van de

‘nacht’. Hij kan best proberen ook in die

duisternis ouderen nabij te zijn, ook aan het

roepen ‘uit diepten van ellende’ woorden te

geven,… Maar als eens die diepe geborgen-

heid in het leven bereikt is kan telkens weer

doorheen al die schaduwkanten en duisternis

het licht doorbreken, een diep besef dat

alles goed is, en goed zal komen. Vertrouwen

én hoop!

De ouderwordende mens die niet meer 

verstrikt is in zijn verleden en zich niet meer

moet bewijzen in het heden, die de unieke

waarde van zijn eigen beperkte bestaan

heeft ervaren, staat open voor het leven

zoals het zich aandient en voelt zich erg 

verbonden met het wel en wee van allen

met wie hij het leven deelt. Hij staat vrij en

aandachtig tegenover de dingen en de mensen

rondom hem. Hij is met hen begaan, ook al

kan hij feitelijk niets voor hen doen, maar hij

draagt hen in zijn hart: ‘ik zal aan u denken,

ik zal voor u bidden…’ De psychologie noemt

die wereldwijde verbondenheid van de ‘mooi

uitgegroeide’ oudere gerotranscendentie.

Het is een kostbare nieuwe ervaring van 

religiositeit. Opnieuw moet gezegd worden

dat deze rijkdom niet vanzelf bereikt wordt,

en als zij bereikt wordt niet op elk moment

voelbaar is. 

Toon Hermans schrijft ergens: ‘Ik heb iets

van het Goddelijke gevonden in de dingen…

Laat ik voorzichtig zijn en nadrukkelijk 

zeggen dat ik mij op geen enkel punt met

deze gevoelens een geroepene voel of een

ziener. Ik blijf gewoon de kleine sukkelaar

die ik ben, die vandaag iets vindt en het

morgen weer verliest om het overmorgen

weer te vinden. […] De bomen voor mijn

raam lijken groener dan ooit tevoren. De zon

is feller, warmer, liever en ik houd nog meer

van de mensen dan ik deed. Ik leef!’ 

Oude mensen die iets daarvan beleven zijn

schatten van mensen. Ze zijn bescheiden. Ze

voelen zich echt maar een ‘gewone mens’,

met zwakke kanten maar ook met sterke

kanten, een mens tussen mensen, een ‘mens

op aarde in deze wereldtijd’. Zij voelen zich

niet het centrum van de wereld maar een

schakel in een keten, net zoals andere mensen.

Die andere mensen bekijken zij met mildheid

want ‘het zijn ook maar mensen’, ‘die doen

ook maar hun best’. Zij leven naar binnen

gekeerd, dragen alles wat is en wat geweest

is in hun hart. Die verinnerlijking is echter

geen afwijzing van het gewone leven.

Integendeel: zij leidt tot een grotere aanwe-

zigheid bij en een grotere zorg voor het alle-

daagse leven. Zulke ouderen zijn echt niet

opgesloten in dat hier-en-nu moment. Het

gewone krijgt immers voor hen een volheid

en een wijdsheid vanuit die diepe verbon-

denheid. De dichter T.S. Eliot schrijft in zijn

‘Four Quartets’:
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De ouderwordende mens die niet meer 

verstrikt is in zijn verleden en zich niet meer

moet bewijzen in het heden, die de unieke

waarde van zijn eigen beperkte bestaan heeft

ervaren, staat open voor het leven zoals het zich

aandient en voelt zich erg verbonden met het

wel en wee van allen met wie hij het leven

deelt.



‘Naarmate we ouder worden, 

wordt de wereld vreemder, 

gecompliceerder het patroon 

van doden en levenden. 

Niet het intense ogenblik 

geïsoleerd, zonder voor en na, 

maar een heel leven brandend 

in ieder ogenblik

en niet enkel het leven van één mens alleen

maar van oude stenen die niet ontcijferd

kunnen worden. 

Er is een tijd voor de avond onder de sterren,

een tijd voor de avond 

onder het licht van de lamp 

(De avond met het foto-album). 

Liefde is zichzelf het meest nabij 

wanneer hier en nu 

niet langer belang hebben. 

Oude mensen zouden ontdekkingsreizigers

moeten zijn 

hier of daar hebben geen belang 

we moeten stil zijn en toch blijven

bewegen 

naar een andere intensiteit toe 

voor een diepere eenheid, 

een inniger vereniging 

door de duistere koude 

en de lege verlatenheid, 

de kreet van de golf, van de wind, 

de wijde wateren

van de stormvogel en de bruinvis. 

In mijn einde is mijn aanvang’.

Kardinaal Suenens beschreef het zo in zijn

memoires: ‘Bij het ouder worden herontdekte

ik het recht om de tijd te overstijgen, d.i. het

zien versmelten van verleden, heden en toe-

komst in de eeuwigheid van God, die ten

volle aanwezig is’. En verder getuigt hij: ‘Ik

voel dat mijn heden leven krijgt door de

werkzame tederheid van God’. Zijn deze

woorden geen mooie hedendaagse variant

op de diepe overtuiging van de psalmist die

als leidmotief van deze bijdrage werd gekozen?

En nog zoveel meer…

Veel is daaraan niet toe te voegen tenzij

misschien nog dit. Kan die werkzame teder-

heid van God zich laten voelen doorheen de

aandacht en de waardering, de luister -

bereidheid en de tederheid van de verzor-

genden en de pastor?

Zijn de ouderen van vandaag én hun om -

geving voldoende doordrongen van deze

kijk op ouder worden als een voltooiing, een

vervulling van het leven? Of zijn wij alle-

maal te zeer besmet door een deficitkijk op

ouder worden als een ‘niet meer’ zijn wat je

ooit geweest bent, als een niet meer beant-

woorden aan de in onze cultuur dominante

waarden van fysieke kracht en schoonheid,

snelheid, prestatie enz.?  

Zijn wij nog gevoelig voor een beeld van de

levensloop als een op weg zijn naar onze

bestemming, waarbij de ouderdom een

belangrijke etappe is op die levensweg? En

ligt voor ons die bestemming dan in de

‘Zelf-verwerkelijking’ (let op: niet zelfver-

werkelijking met kleine z) in ‘mens’ worden

of ‘liefde’ worden, zoals talrijke psychologische

of spirituele auteurs het doel van de levens-

ontwikkeling omschrijven?

Hoe worden de talrijke verlieservaringen die

toch ook met ouder worden kunnen samen-

hangen verwerkt? Hoe kunnen mensen

daarin staande blijven of sterker nog, hoe
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kunnen juist die verlieservaringen een kans

worden tot die groei? ‘De weg naar mense-

lijke ontplooiing is geplaveid met dingen

waarvan wij afstand doen’ schrijft Judit

Viorst. Een zelfde idee vinden wij b.v.

Maurice Zundel. Hij wijst op de kracht van

de onthechting. Hij heeft het voortdurend

over afstand doen van ‘wat’ je bent om door

te stoten naar ‘wie’ je ten diepste bent in

verbondenheid met God. Dit loslaten is

geenszins een verwerping of een vernie -

tiging van het eigen zijn, maar veeleer een

transformatie. Die omvorming bestaat in het

loslaten van de narcistische gerichtheid op

het zelf en in het progressief overstijgen van

allerlei lichamelijke en sociaal-culturele

invloeden door een sterke verinnerlijking.

Hij koppelt dit omvormingsproces, dit beke-

ringsproces dat zich op rijpere leeftijd kan

voltrekken (à l’âge de la réflexion) aan de

bijbelse passage waarin Jezus aan Nico -

demus zegt: ‘Als een mens niet opnieuw

geboren wordt, zal hij het Rijk van God niet

binnengaan’. In die hergeboorte ontwikkelt

zich een nieuwe innerlijkheid die totaal

gedecentreerd is, totaal gericht op de ande-

re en de Andere. Zo komt hij tot de fascine-

rende uitspraak: ‘Je est un Autre’. Wat over-

blijft is de totale gegevenheid waarbij de

eigen uniciteit evenwel niet verloren gaat.

Integendeel. 
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In het woon- en zorgcentrum De Regenboog

waar ik werkzaam ben als pastorale werkster

verblijven ongeveer 270 bewoners. De

grootste groep hiervan zijn ouderen met

meestal een grote fysieke en/of psychische

zorgafhankelijkheid. Sinds enkele jaren worden

ook coma-patiënten en personen met een

niet aangeboren hersenletsel opgenomen

omwille van hun zware zorgbehoefte.

De Zusters van de Kindsheid Jesu liggen aan

de oorsprong van wzc De Regenboog. De

Zustergemeenschap is jarenlang zeer actief

geweest en maakt nu nog deels mee de zorg

uit. Dat bepaalde en bepaalt nog steeds de

christelijke signatuur van De Regenboog en

heeft naar mijn aanvoelen invloed op de

keuze van bewoners, familie, medewerkers

en vrijwilligers om deel uit te maken van dit

huis. Wzc De Regenboog ligt in Zwijndrecht,

op de grens van het landelijke en stedelijke.

De landbouwer woont bij manier spreken

naast de dame die heel haar leven in een

burgerhuis in Antwerpen gewoond heeft…

In een huis waar zo intens geleefd, geleden,

gerouwd en gevierd wordt, is spiritualiteit

alomtegenwoordig. De beleving ervan kent

vele gezichten en de uitdrukkingen zijn

afhankelijk van en gekleurd door iemands

persoonlijk levensverhaal, de ruimte waarin

het mag beleefd worden en de eigen moge-

lijkheden om daar al dan niet invulling aan

te geven. De verscheidenheid aan bewoners-

groepen betekent een verschillende invul-

ling van hun spiritualiteitbeleving. Iedere

bewoner beleeft dit op een unieke persoon-

lijke manier. Voor de duidelijkheid deel ik ze

hier op: de ‘oudere bewoners’ (80-90-100

jaar) en de ‘jongere bewoners’ (65-70-75

jaar) die omwille van fysieke zorgen opge-

nomen worden, de bewoners die lijden aan

dementie, de bewoners die stervend zijn en

de jongere groep bewoners die in coma

leven en lijden aan een niet-aangeboren

hersenletsel. Rond bijna elke bewoner staan

Spiritualiteitbeleving 

in een woon- en zorgcentrum
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Ervaringen en bedenkingen

In een huis waar zo intens geleefd, geleden,

gerouwd en gevierd wordt, is spiritualiteit

alomtegenwoordig. De beleving ervan kent

vele gezichten en de uitdrukkingen zijn afhan-

kelijk van en gekleurd door iemands persoon-

lijk levensverhaal, de ruimte waarin het mag

beleefd worden en de eigen mogelijkheden

om daar al dan niet invulling aan te geven. 

Reflectie



familie en vrienden die nauw verbonden zijn

met hun leven en hun leed.

1.  De ‘oudere bewoners’

De meeste bewoners die omwille van fysieke

redenen opgenomen zijn, zijn in de 80, 90 of

even over de 100. Hun leeftijd bepaalt mee

hun spiritualiteitbeleving. Ze zijn opge-

groeid en hebben geleefd in een tijd waarin

de Kerk, het geloof en spiritualiteit vanzelf-

sprekend deel uitmaakten van de cultuur en

het leven. Hoewel veel bewoners tijdens hun

leven daar niet zo intens mee bezig geweest

zijn, merk ik dat ze – meestal enkele weken

of maanden na hun opname – in hun ziek-

zijn, afhankelijkheid en verdriet hier wel

bewust naar teruggrijpen. Het afnemen van

lichamelijke mogelijkheden verscherpt hun

geestelijke zoektocht en hun nood aan zin-

vragen en spiritualiteitbeleving. Heel wat

bewoners geven aan dat het geestelijke nog

bijna het enige is dat van tel is.

Wanneer we ‘s morgens de communie rond-

brengen, vertellen bewoners regelmatig dat

ze dit moment als gebedsmoment beleven

en de communie ‘opdragen aan een bepaalde

intentie’. Bij het opstaan en slapengaan zeg-

gen bewoners de gebeden op die ze als kind

geleerd hebben, velen vragen ‘dat het van-

daag draaglijk mag zijn’, vragen bij het slapen -

gaan ‘om niet meer wakker te hoeven worden’,

hopen toch terug te kunnen stappen,...

Naast menig bed ligt een Paternoster of

staat een fles gewijd water, een Mariabeeld

of een icoontje.

Bij de keuze voor gebeden en vieringen is

het vaak zoeken naar de gulden middenweg

tussen het traditionele en het eigentijdse.

Veel bewoners genieten van een rozenkrans-

gebed, vertellen met plezier hoe de proces-

sies vroeger verliepen,... Bewoners au sérieux

nemen vraagt ook een eigentijdse invulling

en aanreiking van juiste/gepaste informatie.

Vorig jaar vroeg één van onze bewoonsters

(90 jaar) de brochure rond afscheid te

bestellen want ze wou weten hoe andere

religies dachten over het leven na de dood.

Een andere 90-jarige bewoonster leest nu,

na het overlijden van haar echtgenoot, een

boek van Manu Keirse, zoekend naar beteke-

nis en zin in het verwerken van dit groot

verlies. Een tekst van Marinus van den Berg

over ziek-zijn riep tijdens de bedevaart veel

herkenning op (‘ik heb hem laten kopiëren

voor mijn zieke nicht’, zegt een bewoonster

van eind de tachtig, ‘daar zal zij ook wel

steun aan beleven. Die tekst zegt hoe ik mij

voel’). In de herdenkingsmomenten die 

verschillende keren per jaar plaatsvinden

kiezen we bewust voor een laagdrempelige

en eigentijdse inhoud; bewoners die aanwezig

zijn nemen daar heel bewust aan deel. Op

een verantwoorde en respectvolle wijze kie-

zen voor een eigentijdse invulling vraagt

soms wel durf en voorzichtigheid om geen

brug té ver te springen, maar mag naast het

traditionele best wel zijn plek krijgen in de

pastoraal.

Naast het liturgische en sacramentele,

ervaar ik het dagelijkse leven en het levens-

verhaal als het aanknopingspunt en als

vindplaats van spiritualiteit. In dat opzicht is

spiritualiteitbeleving diepmenselijk en aan

niemand vreemd. Je gedragen en geliefd

weten door de mensen rondom jou (familie,

vrienden, zorgverleners), mogen ervaren dat
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je mag zijn wie je bent, inzien dat je leven de

moeite waard geweest is en dat het belang-

rijk is dat je er nog steeds bent, je opgeno-

men weten in een groter geheel (de natuur,

het goddelijke,...). Dat zijn de grote vragen

die mensen doen leven of die het leven

onder spanning brengen, zeker op het einde

van het leven, in ziekte en pijn, in afhanke-

lijkheid. Wanneer ze positief beantwoord

worden, zie je mensen groeien en bloeien

tot het einde van hun leven hoe kwetsbaar

dat leven dan ook mag zijn. Wanneer deze

levensvragen onbeantwoord blijven, wordt

het leven soms een strijd en leven soms echt

over-leven.

2.  De ‘jongere bewoners’

Bewoners die op jongere leeftijd opgeno-

men zijn, ervaren hun geloof en spiritualiteit

in bepaalde opzichten toch anders. Meestal

aanvaarden ze het geloof niet vanzelfspre-

kend, hebben ze vragen bij de Kerk en haar

standpunten. Een aanknopingspunt voor

spiritualiteit ligt niet zozeer in de liturgie of

in het sacramentele, maar veel meer in het

leven en de zorgen van alledag. Het feit dat

zij op vrij jonge leeftijd met ziekte en een

definitieve opname geconfronteerd worden,

roept veel zinvragen op. 

Sommigen vinden houvast in de traditionele

geloofsinvulling, in een bedevaart, in een

vorm van eerder volksgeloof (en hopen nog

op een mirakel); anderen zoeken het in New

Age, boeddhisme, of wijzen elke vorm van

geloof van de hand.

3. Bewoners die lijden 
aan dementie

Het is een raadsel hoe bewoners die lijden

aan dementie spiritualiteit beleven. Bij

bewoners die gelovig zijn, merk ik wel een

buitengewone gevoeligheid voor het reli -

gieuze. Bij de gebedsviering op de afdelingen

voor dementerende ouderen, beleven zij

heel intens dit gebeuren mee; aandacht

voor symbolen, het meebidden van een

Onze Vader of Wees Gegroet, de eerbied

voor een beeld van Maria of Jezus, de inte-

resse voor een kerstspel… Bij bewoners die

niet meer kunnen meebidden, ervaren we

dat zij bij dit gebedsmoment stil worden en

als het mogelijk is, aandachtig zijn; vaak

beleven ze dit emotioneel.

Een kruisje op hun voorhoofd, het verwijzen

naar een Mariabeeld naast hun bed, het zin-

gen van een Marialied,... zijn voor hen her-

kenningsmoment en geven steun, rust en 

vertrouwen. De houvast die deze bewoners

ervaren in het beleven van de traditionele

gebedsvormen, doet me wel vragen stellen

naar pastoraal bij dementerende ouderen in

de toekomst. Hoe gaan we dan ankerpunten 

vinden om religiositeit vorm en inhoud te

geven en sporen van spiritualiteit te laten

ervaren?

4.  Bewoners die stervend zijn

Een bewoner die stervend is, leeft intens op

een belangrijk keerpunt in zijn of haar leven.
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Bewoners die dit bewust kunnen meemaken,

zijn sterk bezig met vragen als: ‘heeft mijn

leven zin gehad?’, ‘wat was de rode draad

door mijn leven?’, ‘hebben mijn kinderen

een goede plek in het leven gevonden?’,

maar ook heel concrete vragen als ‘hoe ziet

de hemel eruit?’, ‘waar ga ik zijn als ik dood

ben en zie ik dan de andere overleden fami-

lieleden en vrienden terug?’,... 

Soms komen die vragen en de mogelijk

geformuleerde antwoorden in conflict te

staan met het gods- en mensbeeld dat zij

vroeger geleerd hebben. In de weken en

dagen voor hun sterven, beklijven die vra-

gen en zoeken zij naar een antwoord dat

hen een persoonlijke vrede en troost biedt.

Voor een aantal bewoners is dit de eerste

keer in hun leven dat het ‘hun’ vragen

geworden zijn, dat zij er zelf over nadenken.

De traditionele geloofsantwoorden zijn voor

hen soms ontoereikend of moeilijk aanne-

melijk. De soms lange lijdensweg die aan

hun sterven voorafgegaan is – soms ook al

tijdens hun leven (door b.v. het vroegtijdig

sterven van partner en/of kinderen) – heeft

heel wat traditionele geloofspunten danig

aan het wankelen gebracht. Mee zoeken

naar een zinvolle invulling is een weg van

vallen en opstaan, van zoeken en niet-vin-

den, van sprokkels van antwoorden soms.

Ook het omgekeerde gebeurt: bewoners die

lang kritisch gestaan hebben tegenover

geloof en kerk en dan aangeven echt nood

te hebben aan sacramenten, een Bijbeltekst,

een vertrouwd gebed,...

De lange spirituele weg van het sterven ver-

loopt in rituelen, sacramenten, gesprekken,

gebeden met een Andere/anderen, maar

gebeurt zeker ook innerlijk en in alle stilte.

Uren liggen in je bed zijn zeeën van tijd om

te denken, gebeurtenissen op orde te krij-

gen; of nachten die angst en verdriet bren-

gen,... Naast de mogelijkheden van gesprek

en luisteren, gebeurt veel van de spirituele

arbeid volgens mij in alle stilte. En dat mag

best zo zijn ook.

Wanneer woorden niet meer kunnen

gesproken worden, dan spreken de aanra-

kingen, een gebed, een lied, of gewoon aan-

wezigheid. Bij het sterven omvat spirituali-

teit ook veel meer dan alleen het liturgische

en sacramentele. Het leven zelf van ont-

moetingen, gesprekken, verzorging, aanra-

king is dan dé ervaring van spiritualiteit. Een

moeder die juist dán sterft als al haar kinderen

en kleinkinderen rond haar bed zitten en

vertellen hoe goed het leven vroeger thuis

was, een vrouw die na jarenlange zorg sterft

in de armen van haar man, een vrouw die de

strijd met de tijd nog net haalt door haar

kleinkind te weten geboren worden de dag

voor ze sterft, een ‘moeilijke’ bewoner die

een verpleegkundige liefdevol dankt voor de

goede zorgen en het geduld,… Op die

momenten spreekt het leven en worden

mensen ‘heel’ en ‘geheeld’ aan elkaar, wordt

de zin van het leven soms veel duidelijker

door daden dan door woorden.

5.  Coma-patiënten en bewoners
met een niet aangeboren 
hersenletsel

Bij bewoners die in coma zijn of die na een

diepe coma opgenomen zijn, weten we
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meestal niet of zij ons als omstanders horen,

of zij enig begrip hebben van dit leven.

Veeleer doet zich bij de familieleden rondom

hen de vraag stellen in hoeverre dit leven op

die manier zin en betekenis heeft. 

Soms wordt betekenis gevonden in de dage-

lijkse aanwezigheid en zorgen voor b.v. een

kind, het gebeurt ook dat de zin totaal zoek

is. Het aanreiken van pastorale zorg bij deze

personen vertrekt bij hun geloofsovertui-

ging en bij de invulling die familie op dat

moment belangrijk vindt; een afscheidsritu-

eel bij het naderende sterven, de bewoner

en familie opnieuw in contact brengen met

de priester of pastor uit het verleden als

mogelijk herkenningspunt, samen bidden

met de familie, luisteren naar de vragen en

noden van familie,…

De jongere bewoners met een niet aangebo-

ren hersenletsel zijn mensen ‘van deze tijd’,

met hun levensopvatting en geloofsovertui-

ging. Sommigen zoeken houvast in het

geloof, nemen graag deel aan bedevaarten

en vieringen, anderen zijn uitgesproken

ongelovig, of zijn randkerkelijk. Hun ziekzijn

en lijden én dat van hun ouders en familie

roept veel vragen op. Het zijn vragen die

raken aan de dynamiek van het leven, die

meestal heel bruusk werd gedwarsboomd en

onuitwisbare sporen nalaat. ‘Hoe kan het

leven nog zinvol zijn als jonge gast in een

woon-en zorgcentrum?’, ‘hoe vul ik mijn

dag betekenisvol in?’, ‘de papa die je nog

altijd wil zijn voor je kinderen, maar hoe?’,...

Zoeken naar heling in die omstandigheden –

na al een lange weg van ziekenhuis en zware

revalidatie – is soms eerder vechten met het

leven.

6.  …en de medewerkers ?

Bij medewerkers merk ik regelmatig – naast

respect voor – toch ook een zekere huiver

ten overstaan van de klassieke geloofsinvul-

ling. Dat is vaak heel ver van hun bed.

Onvoldoende achtergrond over bepaalde

rituelen, symbolen of gewoonten leidt dan

soms tot onbegrip. De regel ‘als het voor de

bewoner betekenisvol is en zin aanreikt,

hebben we daar respect voor, ook al zegt dat

ons niet veel meer’, lijkt me hierbij cruciaal.

En medewerkers zoeken vaak ook mee en

vragen hoe zij hier op een fijne manier mee

kunnen omgaan. De meeste medewerkers

zijn ook mede zin-zoekers van het eerste

uur; wanneer zij bij de verzorging ‘s morgens

luisteren naar de angsten en vragen die ‘s

nachts ‘gespookt’ hebben, wanneer zij

troos ten en steunen bij het overlijden van

een partner, wanneer ze een bewoner bij het

indekken ‘s avonds een kruisje geven om hen

een vredige nachtrust te wensen. Vaak 

worstelen zij zelf met veel vragen en zijn

dankbaar om dit proces van zoeken samen

te kunnen gaan.
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Zelf merk ik ook regelmatig een verschil in

spiritualiteitbeleving van de bewoners en

mezelf. Dat lijkt me ook volstrekt normaal.

Ik ben opgegroeid in een andere tijd, met

een ander kerkbeeld, ik verblijf niet in een

woon- en zorgcentrum maar mag elke

avond naar huis gaan. Ik vind het wel

belangrijk om mijn persoonlijke spiritualiteit

te voeden. Bewoners, medewerkers en vrij-

willigers zijn daar soms ook wel nieuwsgie-

rig naar en soms krijgt dat nog een leuk 

verlengde. De prachtige ‘Kloosterserie op

reis’ die de KRO de voorbije jaren uitzond

(en die nu via het web te bekijken is) was

deze vakantieperiode voor een bewoonster

op kortverblijf een bron van inspiratie en

steun. Elke dag kwam ze geboeid een afleve-

ring bekijken. De brug slaan tussen mijn per-

soonlijke inspiratie en die van bewoners is

niet altijd vanzelfsprekend; zeker niet in

drukke perioden. Vooral ruimte kunnen

scheppen om tot mezelf te komen en zo

goed te kunnen luisteren is voor mij wel

wezenlijk. De echte spiritualiteit ligt in de

dagelijkse ontmoeting.

Rond bijna elke bewoner staat een familie

en vrienden die intens mee betrokken zijn in

het proces van ziekzijn, pijn en lijden. Zij

worden ook met andere vragen van spirituele

aard geconfronteerd; met het enorme

schuldgevoelen dat zij hun familielid moesten

laten opnemen, met de vraag waarom hen

dit overkomen is, hoe zij na het overlijden

van hun partner het leven terug zullen kunnen

opnemen en een zinvolle dagbesteding en

relaties weer moeten opbouwen,...

Familieleden laten het niet zomaar toe daar-

in bijgestaan te worden. Ze hebben – na

jarenlange zorgen thuis soms – al zo vaak

voor zichzelf moeten opkomen en alleen of

in beperkte kring het ziekzijn moeten 

dragen, dat zij daar zeker niet mee te koop

lopen. Een luisterend oor, goede informatie,

als zij dat wensen kunnen deelnemen aan

een viering, een gebed waar zij troost,

erkenning en herkenning uit kunnen putten,

zijn vaak bronnen van inspiratie.

Tot slot

Soms heb ik de indruk dat we nu in een

overgangsperiode zitten tussen bewoners

die een zinvolle invulling vinden in de tradi-

tionele en klassieke gebeden, liturgie en spi-

ritualiteitbeleving én bewoners die veel

meer zoekend zijn, maar evenzeer nood

hebben aan het mee-zoeken naar antwoor-

den op de grote vragen van hun leven. Hun

persoonlijke leven kleurt die invulling heel

sterk. Maar dit vraagt vaak veel creativiteit

en vindingrijkheid. Zij zijn de voorlopers van

de toekomst, denk ik. 

Uitdagend, en zeker boeiend!

Over de auteurs

Annick Pollefoort is pastoraal verantwoordelijke in het

woon- en zorgcentrum De Regenboog te zwijndrecht. 

Ze is te bereiken via pollefoorta@deregenboog.zkj.be.
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Inleiding

Over pastorale zorg wordt de laatste tijd

heel wat gepubliceerd. Vanuit verschillende

theoretische kaders worden pastorale bege-

leidingsmodellen ontwikkeld die de pastor

moeten helpen om een beter zicht te krijgen

op het eigen functioneren. Drie actuele

modellen zijn de presentietheorie, de con-

textuele benadering en de narratieve invals-

hoek. 

In dit artikel worden deze drie perspectieven

kort voorgesteld, en getoetst aan eenzelfde

casus. Het betreft een gesprek van een 

pastor met mevrouw G., een 83-jarige

vrouw die na het overlijden van haar man de

motivatie voor revalidatie-oefeningen wat

kwijt geraakt is. De pastor is zelf niet 100%

tevreden over hoe ze de situatie aangepakt

heeft. Welke adviezen, welke methodische

of inhoudelijke tips kan men halen uit de

drie geselecteerde perspectieven?

Het is opvallend dat de drie invalshoeken

deels overlappen, maar vooral erg veel 

verschillen van elkaar. Hetzelfde verhaal,

met dezelfde aanknopingspunten, is de aan-

leiding voor drie totaal verschillende reflec-

ties. Het is hierbij geenszins de bedoeling om

te kiezen voor één van de drie. Integendeel.

De meerwaarde zit eerder in de wisselende

manier van kijken, waardoor je andere 

elementen ziet, of dezelfde elementen in

een ander licht. 

1. Het gesprek tussen de pastor
en mevrouw G.

Mevrouw G. is 83 jaar, heeft het moeilijk en
wordt als lastig ervaren, (vrouwelijke) pas-
tor P. (‘ik’) is 32 jaar. Het (tweede) gesprek
van 20/4 duurt een uur. De pastor schreef
dit verbatim in functie van de KPV-training1.
Drs. M. Riemslagh (pastoraalsupervisor) is
verantwoordelijk voor de weergave van het
verbatim.

13/4. Op doorverwijzing van het team ga ik

op bezoek bij mevrouw G., die 9 maanden

geleden een rugoperatie onderging. Ze is

zeer wisselend gemotiveerd is om te revali-

deren. Bovendien heeft mevrouw G. het

voorbije jaar haar man, zus en een buurman
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verloren. Ik neem haar mee naar de spreek-

kamer. Ze vertelt over haar man, het leven

dat ze leidden. Hij is twee weken voordat ze

geopereerd werd overleden. Ze heeft nu nog

veel pijn en heeft spijt van de operatie. Het

verblijf op deze revalidatieafdeling bevalt

haar ook niet. Er zijn strakke schema’s om

haar te laten opblijven zodat ze haar condi-

tie kan opbouwen. Thuis had ze het beter,

met vijf mensen van een christelijke thuis-

zorgorganisatie die haar dagelijks hielpen.

Hier is ze nooit alleen, kan daarom ook niet

huilen. Daarom is ze vol en moe, lukt het

oefenen niet. Laatst kon ze wel een keer

huilen en toen ging het oefenen de dag

daarop juist wel goed. Ook haar zus is

onlangs overleden in Argentinië, ze was

dement. Normaal heeft ze contact met de

zoon van haar zus, hier gaat dat moeilijk

want ze heeft hier geen eigen telefoon. Zo

mist ze veel telefonische contacten. 

Mevrouw. G merkt dat er over haar gepraat

wordt: ‘ze denkt zeker dat ze koningin is’, en

nog zoiets. Ze vindt het heel vervelend om

dat te horen, ook al herinnert ze zich van

haar eigen tijd in de verpleging dat ze des-

tijds zelf ook zulke dingen zeiden van lastige

mensen. 

Haar lieve buurvrouw doet alles voor haar.

Ze heeft het hondje het laatste jaar dat het

leefde uitgelaten, omdat mevrouw G het

zelf niet meer kon. Nu komt ze bijna dage-

lijks langs en neemt het nodige voor haar

mee. De buurvrouw is gelovig. Ze zegt ‘dat

het Gods wil is’ of iets dergelijks. Mevrouw.

G. is zelf ook wel gelovig. Nu zij en haar man

de laatste jaren niet meer naar de kerk konden,

keken ze naar televisie. Haar man is gecre-

meerd, zijn as is uitgestrooid over de

Noordzee. Maar daar was mevrouw. G niet

bij aanwezig. Een gedeelte van de as staat in

een urn waar ze ’s zondags een kaarsje bij

brandde. 

20/4. Zoals afgesproken, bezoek ik mevrouw

G. weer voor een gesprek. De samenhang

van omstandigheden intrigeert mij: dat ze

twee weken na het overlijden van haar man

is geopereerd en nu al zo lang in het zieken-

huis ligt. Ik kan me voorstellen dat het rou-

wen om haar man daardoor ook in de war is

gestuurd. Wanneer ik haar opzoek, ligt ze in

bed. 

G1 Ik lig op een andere plek vanwege de
open wonde van iemand anders. Ze hebben
mij van plek veranderd. Hoe zit dat nu, kan
ik weer terug? En wanneer? … Ik zie het
helemaal niet meer zitten.

P2 Wat ziet u niet meer zitten?

G3 Het leven niet. (vertelt nog verder) Ik heb
niets meer. 

P4 (Ik probeer terug te gaan naar het 
verschil tussen vorige week en nu, toen ze
verdrietig was, maar toch ook geanimeerd
zat te praten) Het valt me op dat u zo
anders klinkt dan vorige week. Vanwaar zo
moedeloos nu?

G5 Dat is moeilijk te achterhalen (G vertelt
nog van een vrijwilligster die is langs
geweest waar ze ook niets aan had) 

P6 Was dat het? 

G7 Nee, dat was het natuurlijk niet. … Ik
heb ook niets te doen, geen contacten. Ze
zijn niet vriendelijk tegen mij. En mijn buur-
vrouw is al twee dagen niet langs geweest.
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… Ze mist contacten via de telefoon. … Het

eten is hier ook niets. …

G8 Ik ben naar een muzieknamiddag

geweest. Maar ik ben al na een uur weg -

gegaan. Ik werd gek van mijn eigen benen:

omhoog, niet lekker zitten, dan weer

omlaag…

P9 (Ik probeer door te vragen naar het

moment dat haar man juist overleden was en

het bericht dat ze toen kreeg van de operatie)

G10 (Ze vertelt dat ze vlak voor haar man

overleed, een arts had opgebeld en hem de

groeten had gedaan van haar petekind,

waardoor ze waarschijnlijk sneller boven-

aan de wachtlijst terecht kwam). Toen ik

opgenomen werd, zei hij: ‘Ik weet het hoor,

dat het heel moeilijk voor u is, dat u nu ein-

delijk geopereerd kan worden en dat uw

man het nu niet meemaakt’. 

G11 Ik moet alsmaar langer opblijven.

Waarom is dat nu?

P12 (Ik vertel dat er een schema is om haar

uithoudingsvermogen te doen toenemen)

G13 Ze zijn zo streng. Ik moet ook zo veel

doen. En ik kan zo weinig. Juist omdat ik mij

dikwijls niet goed voel… 

P14 Ik geloof ook dat er een verband is tussen

hoe u zich geestelijk en lichamelijk voelt.

Maar dat kan ook andersom werken: als u

lichamelijk oefent en sterker wordt, dan

kunt u zich ook geestelijk beter voelen. (Ik

merk dat ik haar vervelend begin te vinden,

dat ze zaagt, moeilijk bij de lijn van het

gesprek te betrekken is, omwegen maakt,

doorgaat met klagen)

G15 Mensen vragen dan: ‘heb je geen kinderen?’

Nee, die heb ik niet. Als hij er nog was, dan

zou ik wel vechten. Dan denk ik als ik oefen

dat hij achter me staat en dan gaat het wel.

… Wat heb ik nu nog? Ik heb hier een brok. …

Er wordt achter mijn rug gepraat. Dat deed

ik vroeger ook wel (verhaal over een meneer

die elk half uur om de fles vroeg omdat hij

zogenaamd moest plassen, toen zij als 

verpleegster werkte) 

G16 Zo zijn die meisjes. Dan geeft ze me

mijn slaapkleed aan en dan zegt ze: ‘trek die

blouse maar uit’. En dan zeg ik: ‘nee, die hou

ik aan. Want ik kan de knoopjes niet open-

doen en jij wil het niet voor me doen, dus

hou dat slaapkleed maar’. 

Dan vertel ik het aan de dokter en die zegt

dan: ‘ik zou ze allemaal kopietjes moeten

geven van wat er met jou scheelt, zodat ze

het weten’. Daar denk ik dan wel aan. … 

Ze geloven niet dat ik mijn voeten niet kan

gebruiken, maar het is echt zo. 

P17 Maar het is ook moeilijk dat het soms

wel en soms niet kan, dat maakt het moei-

lijk te begrijpen. 

G18 Nee, ik kan het echt niet, kijk maar. Die

voet gaat gemakkelijk, maar deze… wel, het

moet al heel erg meezitten, dat ik hem nu zo

ver omhoog krijg. 

G19 Toen de buurvrouw vroeg hoe het eten

hier is, had ik ‘niet warm’ gezegd. Toen heeft

de buurvrouw het doorgegeven aan de keuken

toen ze koffie ging halen. De volgende dag

bij het eten zeiden de verpleegsters sarcas-

tisch: ‘heet hé!’. 

G20 De buurvrouw zegt: “je moet vechten

mens”, maar waarvoor dan? 
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P21 (We ronden het gesprek af en spreken
af dat ik haar voorlopig 1 keer per week spreek)

G22 (Ze benadrukt dat ze er blij mee is dat
ik met haar praat) Dan kan ik mijn ei kwijt...

Terugkijken op eigen functioneren 

Ik denk dat dit niet zo’n goed gesprek was.

Het eerste gesprek heeft mevrouw G. de

gelegenheid geboden om veel over zichzelf

en haar man te vertellen. Deze keer vertelde

ze over hoe ze het hier ervaart. Daardoor

ben ik minder sterk ingegaan op haar ver-

haal. Ik heb haar wel laten vertellen en heb

wel gereageerd. Maar het gesprek ging in

kringetjes over hetzelfde thema: het heeft

geen zin, ze zijn niet vriendelijk, ik zie het

niet meer zitten,… Dat heb ik niet benoemd. 

Ik vond het erg dat zij doorhad hoe men

over haar praat, maar vond zelf dat de

manier waarop zij tegen en over de verzor-

ging praatte, ook niet zo serieus. Door die

irritatie kon ik niet stilstaan bij haar gevoe-

lens bij haar verblijf hier, hoe kwaad en

teleurgesteld ze wel is. Mevrouw G. heeft

echt heel veel meegemaakt en ik vind dat ik

mij dat tijdens dit gesprek niet genoeg

gerealiseerd heb. Ik heb hier uit geleerd en

zal dit tijdens een volgend gesprek niet

opnieuw laten gebeuren. Wat ik wel heel

moeilijk te hanteren vind, is de vraag naar

de interactie met de verzorging. Mevrouw G.

stelt zich op een bepaalde manier op, wordt

als ‘moeilijk’ ervaren, zij voelt dat aan en

reageert daar negatief op. Hoe maak ik dit

bespreekbaar? Ik denk dat mevrouw heel

sterk behoefte heeft aan aandacht en dat ze

zichzelf daarbij tegenwerkt door een hou-

ding die als claimend, lastig en sarcastisch

wordt ervaren. 

Ethisch gezien heb ik mevrouw niet tot haar

recht laten komen. Ik heb haar niet op haar

manier haar verhaal laten vertellen, maar

(ook al heeft zij dat misschien in mindere

mate gemerkt) door mijn irritatie over haar

gedrag, heb ik dingen gezegd die voor haar

op dit moment niet ter zake waren. 

Leervraag: hoe doe ik recht aan (het verhaal

van) iemand als andere gevoelens (zoals irri-

tatie of kwaad zijn) mij tegen haar (verhaal)

innemen? 

2. Pastoraaltheologische reflectie
vanuit de theorie van de presentie

M. Riemslagh

Inleiding

De theorie van de presentie stelt dat goede

hulpverlening vertrekt vanuit en aansluit bij

het binnenperspectief van hulpzoekers. Het

zijn de hulpzoekers zelf die – al dan niet

bewust – koersen op wat zij nodig hebben

om de moeilijkheden die zich in hun leven

voordoen, aan te pakken. Vaak weten zij al

wel dat ze in de puree zit, maar hebben ze

nog geen idee wat hun eigenlijke hulpvraag

zou kunnen zijn. Laat staan dat zij met een

duidelijke hulpvraag naar een hulpverle-

ningsinstantie zouden kunnen stappen.

Bovendien blijkt dat mensen pas hulp zoeken,

wanneer ze erop kunnen vertrouwen dat

recht gedaan wordt aan hun waardigheid.

Zolang een hulpvraag stellen, inhoudt dat

de persoon niet voor vol wordt aanzien,

bekwaam om het eigen leven te leiden, doet

hulp zoeken afbreuk aan de persoon en zal

dit vermeden worden. De insteek van hulp-

verleners om in deze mens méér te zien dan
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het probleem dat hij aandraagt, gaat bijge-

volg vooraf aan diens mogelijkheid om hulp

te zoeken. Vanuit deze optiek spreekt het

vanzelf dat pastores, wanneer ze Gods liefde

realiseren in het erkennen van de waardig-

heid van de concrete persoon waarmee zij

praten, kunnen leiden naar andere, meer

oplossingsgerichte hulpverlening. Ze voor-

zien dan in de mogelijkheidsvoorwaarden

om met behoud van zelfrespect de eigen

problemen aan te pakken. Daartoe is betrokken

aandacht nodig bij wat hier en nu voor de

persoon op het spel staat. En geloof dat deze

mens het zelf kan, zij het in verbondenheid

met anderen en uit kracht van de Ene. 

De theorie van de presentie gebruikt meer-

dere concepten om het binnenperspectief

van mensen aan het licht te brengen: een

concept voor de leefwereld en een voor de

levensloop, een lijdensconcept en een con-

cept over (pastorale) professionaliteit. Deze

concepten verbind ik nu met de casus van

mevrouw G. 

De leefwerelden

De leefwereld van mevrouw G. en pastor P.

zijn heel verschillend. De wereld waarin me -

vrouw G. op haar 83ste is terechtgekomen,

is haar dubbel vreemd: ze is niet thuis en ze

is geen echtgenote meer, maar weduwe. Ze

is dus haar plek kwijt, niet alleen materieel

maar ook relationeel (wanneer kan ze terug

naar haar ‘eigen’ kamer?). Met haar plek is

ze ook de regie over haar leven kwijt. Ze kan

niet omgaan met wie ze wil (geen telefoon).

Ze kan niet eten hoe ze het lust (lauw). Ze

kan zich niet laten helpen door de welwillen-

den die ze gewend is (christelijke thuiszorg).

Ze heeft geen privacy om te huilen (er zit dus

een brok). Kortom, ze ziet het leven niet

meer zitten, want ze heeft niets meer. Niets

om zich voor in te zetten, niets waarover ze

zelf iets te bepalen heeft. En de relaties waar

ze het noodzakelijkerwijze moet doen, laten

het afweten (buurvrouw is al twee dagen niet

geweest, ze zijn niet vriendelijk). 

Over de leefwereld van de pastor hebben we

weinig informatie. Het ziekenhuis is haar

werkplek, ze heeft haar eigen thuis. Ze ziet

de inzet van de mensen op haar werkplek

(verzorging) en de noodzaak van het langer

opblijven (revalidatieschema). Ze heeft

omwille van de wisselende motivatie van

mevrouw G., vanuit het multidisciplinaire

team, de begeleiding opgenomen (verborgen

agenda). Tegelijk beseft ze dat mevrouw G.

in een moeilijk parket zit (samenhang van

operatie en rouw). 

Gezien het grote verschil, vergt het van de

pastor heel wat inlevingsvermogen en

gerichte aandacht om zich op de actuele

leefwereld van mevrouw G. – die door de

werkplek van P beperkt wordt tot iemand

die verzorgd moet worden en die moet reva-

lideren – te betrekken en haar waardigheid

als hele mens hier op deze plek te promoten.

P wordt daarin alleszins gehinderd door irri-

tatie ten aanzien van mevrouw G. 

De levenslopen

De levensloop van mevrouw G en pastor P

zijn ook behoorlijk verschillend. Mevrouw G

is geboren in 1924. In haar jongvolwassen-

heid heeft ze dus een oorlog meegemaakt

(wat in situaties van toenemende afhanke-

lijkheid zijn kop kan opsteken?). Ze heeft

gewerkt als verpleegster (van verpleegkun-
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digen wordt gezegd dat ze moeilijke patiën-

ten zijn?). In die functie kon ze, evenals de

huidige ‘meisjes’, moeilijk om met lastige

patiënten. Dan kloeg ze achter de rug. Ze

weet (uit ervaring?) hoe ze dokters moet

aanpakken (telefoontje, vertellen) zodat

deze begrip voor haar opbrengen. Ze heeft

last van haar benen en geeft aan dat het feit

dat ze niet kan huilen, een negatief effect

heeft op de kwaliteit van haar revalidatie.

De meest levengevende relaties ontbreken

(geen kinderen) of zijn haar ontvallen (man).

Het contact met haar neef is onderbroken,

haar zus is pas overleden. Ook haar buurman

is niet meer. Het relationele netwerk van

mevrouw G. is zijn veerkracht kwijt. Rest de

buurvrouw die veel voor haar doet, maar

met wie ze zich niet ten diepste kan delen

(van haar moet ze vechten; het is ‘Gods wil’).

En aan de voor haar vertrouwde geloofs -

uiting (televisiemis), kan ze hier niet samen

met haar man deelnemen. Alles wijst erop

dat de levensloop van Mevrouw G ten einde

loopt, terwijl ze in haar toekomst moet

investeren door te revalideren.

Over de levensloop van de pastor weten we

weinig. Ze is 32, wellicht één brok activiteit.

Haar werktijd is gepland, ze heeft voor

mevrouw G één uur per week uitgetrokken.

De pastor heeft zelf geen oorlog meege-

maakt, integendeel, ze leeft in een tijd waar

alles mogelijk lijkt, althans zolang je gemo-

tiveerd bent. Zij is wellicht met de nodige

inzet afgestudeerd en heeft werk. Willen en

kunnen zijn nauw verweven. Is dit de grond

van haar irritatie? Ze heeft alleszins een

hekel aan mensen die klagen en omwegen

maken. Haakt dit aan haar levensloop? Qua

communicatie weet de pastor dat de wijze

waarop mevrouw G en de verzorging met

elkaar omgaan niet constructief is. Het leidt

over en weer tot frustratie. Kan ze dit han-

teren? Opdat de pastor zich met meer open-

heid op de levensloop van mevrouw G zou

kunnen betrekken, zal ze haar eigen levens-

loop in vraag moeten stellen qua denkbeelden

(willen versus kunnen), emotionele valkuilen

(irritatie) en vaardigheden (bevorderen van

constructieve communicatie (zagen versus

sarcasme) tussen mevrouw G en de verzor-

genden. 

Lijden en troosten

Binnen de theorie van de presentie wordt

lijden omschreven als “een ingrijpend verlies

of gemis dat zich gedurig laat voelen als een

existentieel tekort of als een onvervuld en

langgerekt verlangen”. Vanuit aangeraakt

zijn door het lijden, adequaat ingaan op het

morele appèl van de ander, is troosten. In de

troost wordt een andere ziens- en zijnswijze

aangeboden. Anders laten zien gebeurt door

‘informatie verstrekken, inzicht en uitzicht

te bieden, helpen wegwijs te worden in de

wereld, of het accentueren van de bestem-

ming’. Anders laten zijn gebeurt door de

nadruk op ‘nabijheid, sociabiliteit, op aange-

raakt, omarmd, gestreeld, gekust worden’.

‘Door de troost laat de lijdende zich 

verplaatsen en zich elders opnemen’.

In de reflectie op haar eigen functioneren,

realiseert de pastor zich dat ze zich niet liet

aanraken door het lijden van mevrouw G. Ze

zegt hieruit geleerd te hebben en neemt

zichzelf voor dat dit niet opnieuw zal

gebeuren. Ze zat zichzelf gevoelsmatig in de

weg en wil leren hoe ze mensen die haar

dwars zitten, toch kan recht doen. In 

37

Spiritueel begeleiden: één casus, drie perspectieven

25Pastorale Nieuwsbrief Nr. 136 - 2007/3



presentie-termen vraagt deze pastor zich af, of

ze anders, meer troostend kan aanwezig zijn.

Mevrouw G vindt het van belang dat haar

verhaal mag klinken, dat haar lijden

gehoord wordt. Doordat haar lijden klinkt,

mag het ten aanzien van de pastor – en

daarmee voor God – bestaan, mag zij zelf

bestaan. Ze is blij met de pastor te praten.

Immers, ze kan wat ze inhoudt en als kiem in

zich draagt (mijn ei), bij de pastor kwijt kan.

En hoewel de pastor haar leed (nog niet) kan

bergen, mevrouw G heeft zichzelf wel weer

tot begrip voor de verzorgenden gepraat

(dat deed ik vroeger ook wel) én haar man

aanwezig gesteld (als ik oefen denk ik dat hij

achter mij staat en dan gaat het wel). 

Pastorale professionaliteit

Eigen aan de presentiebenadering is dat

hulpverleners zich blootstellen aan de leef-

wereld van de hulpzoeker (exposure).

Dergelijke blootstelling ziet er in een zieken-

huis/instelling voor revalidatie anders uit

dan in bijvoorbeeld een instelling voor

gehandicaptenzorg of in een parochie.

Bijgevolg heeft professionaliteit in iedere

situatie een andere invulling en kleur, vraagt

ze andersoortige relationele inzet2. Tegelijk

vergt alle goede pastorale zorg expliciete

aandacht, toegewijde aandacht om het 

verborgene tot woorden te wekken en zo

mensen te helpen opstaan. Ik kan mij niet

ontdoen van de indruk dat de aandacht die

pastores geven aan hun eigen spiritualiteit,

hen extra attent maakt voor de spirituele

nood van de mensen met wie ze in gesprek

gaan. Recht doen aan (het verhaal van)

iemand, komt mij dan voor als een geloofs -

act: de aanwezigheid van de Ene eren in Zijn

beeld.

De theorie van de presentie is veel breder

dan de concepten die hier gebruikt werden

om de casus tussen pastor P. en mevrouw G.

te bekijken. Het concept voor de leefwereld,

van de levensloop, het lijdensconcept en het

concept over (pastorale) professionaliteit

hielpen wel om het contact tussen pastor P

en mevrouw G. te verhelderen. 

Verder lezen over de 
presentiebenadering?

A. BAART en F. VOSMAN (red.), Present.

Theologische reflecties op verhalen van

Utrechtse buurtpastores, Utrecht, 2003.

A. BAART, Aandacht. Etudes in presentie,

Utrecht, Lemma, 2005.

A. BAART, Een theorie van de presentie,

Den Haag, Lemma, 2006.
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A. VAN HEIJST, Menslievende zorg. 

Een ethische kijk op professionaliteit,
Kampen, 2005.

Pastorale Nieuwsbrief. Driemaandelijks 

vaktijdschrift voor en door pastores 

(themanummer over de presentietheorie)

nr. 134, maart 2007.

3. Reflectie vanuit het 
contextuele denken

A. Dillen

Inleiding

Contextueel pastoraat is het makkelijkst te

omschrijven als die vorm van pastoraat die

in hoofdzaak gebaseerd is op de inzichten

van de Hongaars-Amerikaanse psychiater

Ivan Boszormenyi-Nagy (spreek uit: Nodzj).

Nagy ontwikkelde specifieke ideeën over

familierelaties en over hoe therapie helpend

kan zijn. Hij baseerde zich daarbij op heel

wat ideeën uit het systeemtherapeutisch

denken en sluit aan bij vormen van gezins-

therapie, maar hij integreerde tegelijk ook

elementen uit meer individuele therapie en

uit psychoanalyse. Nagy ontwikkelde ook

een heel eigen begrippenkader. Centraal bij

hem staat de dimensie van de ‘relationele

ethiek’, die hij onderscheidt naast de dimensie

van de feiten (wat mensen meemaken, wat

er gebeurt), de dimensie van de psychologie,

de gevoelens, de beleving en de dimensie

van de interacties, de zichtbare relaties tussen

mensen. De dimensie van de relationele

ethiek wordt gekenmerkt door begrippen als

‘rechtvaardigheid’, ‘loyaliteit’, ‘balans van

geven en nemen’, ‘destructief recht’ enzo-

voort. Voor uitgebreide informatie en litera-

tuur over het contextuele denken verwijs ik

naar www.lerenoverleven.be. De theorie van

Nagy werd voornamelijk in Nederland binnen

het pastorale denken en handelen geïnte-

greerd en vormt het uitgangspunt voor wat

als ‘contextueel pastoraat’ geldt, en wat

naast narratief pastoraat en presentiepasto-

raat een belangrijke hedendaagse strekking

is binnen het Nederlandstalige pastoraat. In

Nederland kan een opleiding ‘contextueel

pastoraat’ gevolgd worden en wordt een

eigen tijdschrift uitgegeven door de

Stichting Contextueel Pastoraat. 

Het gesprek tussen mevrouw G. en
de pastor contextueel doorgelicht

Door de analyse van bovenstaande casus in

contextuele begrippen hoop ik zowel een

nieuw licht te werpen op de casus, als het

contextuele pastoraat als dusdanig te 

verduidelijken. Binnen de dimensie van de

feiten kunnen twee vormen van onrecht dat

mensen toevalt onderscheiden worden. Het

overlijden van de man en zus van mevrouw

G. en de noodzaak van de rugoperatie zijn

voorbeelden van ‘verdelend onrecht’, dat is

onrecht dat door het leven zelf wordt mee-

gebracht en waar niemand rechtstreeks 

verantwoordelijk voor is. De moeilijke relatie

tussen mevrouw G. en de verpleging is een

vorm van vergeldend onrecht, onrecht dat

mensen elkaar aandoen en waarbij er sprake

is van ‘relationele schuld’ (zie ook de derde

en de vierde dimensie). Het is belangrijk dat

een pastor erkenning geeft voor deze vormen

van onrecht. 

In de casusbespreking komen verschillende

elementen van de dimensie van de psycho-
logie terug. De pastor vertelt over het 

verband tussen het zich geestelijk en licha-

melijk goed of slecht voelen, nadat
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mevrouw G. over haar lichamelijke beper-

kingen had gesproken. Hier zien we hoe de

pastor uitdrukkelijk het gesprek naar de

dimensie van de psychologische beleving

brengt. De belevingen van mevrouw G. (in

het bijzonder haar moedeloosheid) staan in

dit gesprek centraal, terwijl het in het vorige

gesprek meer over gebeurtenissen uit haar

levensgeschiedenis ging. Thema’s als het

zelfbeeld van mevrouw G., hoe over haar

gepraat wordt en de uitdrukking van haar

gevoelens (huilen) worden uitdrukkelijk

gethematiseerd. 

In deze casus komen verschillende elemen-

ten aan bod die tot de dimensie van de

interacties behoren, zoals de nood aan een

zekere ruimte voor zichzelf om te huilen en

het verlangen naar contact met de zoon van

de zus via telefoon. Deze elementen kunnen

bijvoorbeeld vanuit de territoriumtheorie

van Bakker bekeken worden als de nood aan

een zekere ‘persoonlijke ruimte’ in functie

van privacy, veiligheid en de mogelijkheid

tot ‘vluchten’3. De derde dimensie verwijst

ook naar communicatiepatronen. Binnen

deze dimensie zou kunnen stilgestaan worden

bij de manier waarop wie bepaalde dingen

tegen wie zegt in de casus en mogelijkheden

tot verandering. 

Wanneer een pastor uitdrukkelijk inzichten

uit het contextueel denken wil integreren,

dan is het belangrijk om ook oog te hebben

voor de dimensie van de relationele ethiek.

Specifieke vragen hierbij kunnen onder

andere peilen naar het ‘geven’ van mevrouw

G. Door te focussen op wat mevrouw G. zelf

aan anderen zou willen en kunnen geven,

kan de pastor het gesprek mogelijk een

nieuwe opening geven. Mevrouw G. mist de

telefoongesprekken met de zoon van haar

zus heel erg. Misschien kan in het gesprek

gezocht worden naar manieren waarop zij

zelf toch iets zou kunnen betekenen voor

die zoon, bijvoorbeeld via een brief of kaartje.

Het ‘iets kunnen betekenen’ voor de zoon

van haar zus, kan bijdragen tot de zelfwaarde

van mevrouw G. en levert haar – in contex-

tuele termen gezegd – ‘verdienste’ op. Het

geeft haar ook de mogelijkheid om haar 

loyaliteit ten aanzien van haar overleden

zus verder op een constructieve manier

gestalte te geven. ‘Ik heb ook niets te doen,

geen contacten’, zegt mevrouw G. in het

gesprek. Hiermee geeft ze haar verlangen

naar meer relaties en interacties met anderen

aan. Alles lijkt schijnbaar zinloos, wat onder

andere blijkt uit de opmerking over de buur-

vrouw die zegt dat ze moet vechten en de

vraag van mevrouw G. naar het waarom.

Toch kunnen mevrouw G.’s klachten gezien

worden als een teken dat ze zich niet zonder

meer bij de situatie zoals ze is wil neerleg-

gen, ook al is ze niet steeds gemotiveerd

voor het lichamelijke revalideren. Con -

textuele pastoraat zal proberen te focussen

op deze positieve elementen eerder dan op

pathologie en zal zoeken naar hulpbronnen,

waardoor nieuwe actie en dialoog met

anderen mogelijk wordt. De zoon van de zus,

de buurvrouw en de pastor zijn hierbij zeker
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van belang, naast de overleden echtgenoot

wiens steun mevrouw G. nog ervaart, maar

misschien zijn er nog andere mensen in de

omgeving, familie van mevrouw G. voor wie

zij zelf op een nieuwe wijze iets zou kunnen

betekenen door bijvoorbeeld contact op te

nemen. De mogelijkheden van de vrijwilliger

kan in deze context ook ter sprake komen.

Het geloof in God, als een God door wie

mevrouw G. zich geliefd kan weten, zou ook

een mogelijke steun kunnen zijn en mis-

schien zelfs een motivatie om in relaties met

anderen te kunnen ‘geven’. 

Voor de pastor zijn de frustraties omtrent de

verzorging moeilijk te hanteren. Het concept

‘meerzijdige partijdigheid’ is zeer belangrijk

in contextueel pastoraat. Het betekent dat

de pastor achtereenvolgens partij kiest voor

alle betrokken partijen en erkenning geeft

voor het onrecht dat ieder van deze partijen

is/wordt aangedaan, maar tevens ook de

positie van de andere laat oplichten. Door

concrete vragen te stellen die ook naar de

positie van de andere peilen, kan de pastor

de eigen gevoelens van onbehagen bij het

klagen van mevrouw G. meer onder controle

houden. In concreto betekent dit dat de

pastor mevrouw G. erkenning kan bieden

voor al het onrecht dat ze heeft meege-

maakt, maar daarna ook vragen kan stellen

zoals ‘wat zou jij proberen te doen als je ver-

pleegster was?’, ‘zou jij voor de verzorgsters

iets kunnen betekenen’,… De pastor kan ook

vragen stellen naar ervaringen met geven en

ontvangen doorheen de levensloop van

mevrouw G., om zo op het spoor te komen

van pijnlijke ervaringen, maar ook van de

kracht van deze vrouw. De pastor peilt dan

naar elementen van ‘vertrouwen’ en ‘recht-

vaardigheid’ in de relaties van mevrouw G.,

zowel in het heden als in het verleden. 

Nagy spreekt over ‘verbindend vragen’: dat

is een manier van vragen stellen die peilt

naar relaties tussen mensen en naar moge-

lijke handelingsopties die verbinding

opnieuw tot stand kunnen brengen. Het is

hierbij evenwel belangrijk om niet te force-

ren, om niet kost wat kost verbinding tot

stand te willen brengen. Binnen het contex-

tueel pastoraat is het begrip ‘moratorium’

daarom belangrijk: de tijd waarbinnen het

werken rond een bepaald thema even niet

aan de orde is, en waarbinnen wel aan voor-

waarden kan worden gewerkt om later verder

‘actie’ te ondernemen. 

Deze concrete suggesties voor een contex-

tuele aanpak kunnen binnen het denken

over contextueel pastoraat theologisch

geduid worden onder andere vanuit de

onderliggende antropologie, die theologisch

gelegitimeerd kan worden. Meerzijdige par-

tijdigheid en erkenning zijn onder andere

gebaseerd op een mensbeeld waarbij de

mens niet door en door slecht is, maar inte-

gendeel ondanks het meegemaakte of het

aan anderen aangedane onrecht toch in

staat is om het goede te doen. Deze positieve

kijk op mensen vloeit voor christenen onder

andere voort uit het geloof in God die elk

mens als beeld van God geschapen heeft.

Eventueel kan het meewerken aan het Rijk

Gods een deel van een theologische kijk op

het pastorale handelen zijn. Contextueel

pas toraat is immers sterk actie-gericht: het

komt erop aan dat de pastor de ruimte creë-

ert om in dit geval mevrouw G. zelf tot nieu-

we handelingsopties in haar context te laten
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besluiten. Niet de pastorale relatie zelf, maar

wat er gebeurt in de context van mevrouw

G. staat centraal. Het focussen op de relati-

onele context van mevrouw G. kan bijdragen

aan haar ervaringen van ‘zin’ en kan haar

helpen om te komen tot een nieuwe kijk en

nieuwe mogelijkheden die haar doen ervaren

dat haar leven ‘zinvol’ is. 

Verder lezen over contextuele pastoraal ?

www.lerenoverleven.be; www.vcwsite.info

M. THANS (ed.), Uit betrouwbare bronnen.
De pastorale praktijk vanuit contextuele
optiek, Zoetermeer, Meinema, 2007.

H. MEULINK-KORF & A. VAN RHIJN, 

De onvermoede derde. Inleiding in het 
contextueel pastoraat, Zoetermeer,

Meinema, 2002.

A. VAN RHIJN & H .MEULINK-KORF, 

De context en de ander. Nagy herlezen in
het spoor van Levinas met het oog op 
pastoraat, Zoetermeer, Meinema, 1997.

A. DILLEN, Ongehoord vertrouwen. Ethische
perspectieven vanuit het contextuele denken
van Ivan Boszormenyi-Nagy, Antwerpen,

Garant, 2004. 

4. Reflectie vanuit narratieve
hoek: functies van kwaadheid

D. Lootens

Inleiding

Vanuit een narratieve invalshoek kunnen

een aantal niveaus of aspecten in het gesprek

onderscheiden worden. Er is vooreerst het

niveau van de feiten. De pastor heeft hier

een heel goed zicht op en is in staat die op

een heldere manier op een rijtje te zetten.

Het tweede niveau is dat van de emoties. Er

is in het verbatim ondermeer impliciet of

expliciet sprake van verdriet, eenzaamheid,

teleurstelling, moedeloosheid, machteloos-

heid, en angst. De emotie die het meest 

verwarring oproept bij de betrokkenen is

kwaad heid. Ik sta hier wat uitvoeriger bij

stil. 

Kwaadheid

Kwaadheid is duidelijk terug te vinden bij

mevrouw G. Het is voor de pastor in kwestie

een hele uitdaging om hiermee om te gaan.

Dit is te begrijpen omdat kwaadheid als

zodanig een ambivalente emotie is. Zij kan

een functie hebben in het ontwikkelen van

eigenwaarde, zelfstandigheid, handelings-

bekwaamheid en solidariteit, en tegelijk kan

zij ertoe leiden dat men zich van anderen

gaat afzonderen of dat men anderen kwaad

berokkent. Bovendien heeft de pastor het

gevoel dat zij zelf door die kwaadheid wordt

aangestoken. Dit is voor haar heel confron-

terend. Zij heeft hierdoor de indruk haar

empathische attitude te verliezen. Ze stelt

zich ook de vraag met wie zij zich moet soli-

dariseren, met de gesprekspartner, of de 

collega’s-hulpverleners.

Om iets van de kwaadheid in het verbatim te

begrijpen, verwijs ik kort naar de functies

van kwaadheid die de praktische theoloog

Augsburger (1985) onderscheidt, en maak

daarbij mijn eigen associaties. Bij elke functie

geeft hij de positieve mogelijkheden en 

valkuilen aan. Ze kunnen van elkaar onder-

scheiden worden, maar staan in de praktijk

niet los van elkaar. Zij herinneren ons eraan

dat het omgaan met kwaadheid een bijzonder

complexe aangelegenheid is. 
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De eerste functie is energie opwekkend.

Kwaadheid heeft iets met adrenaline te

maken. Het stimuleert lichamelijke reacties

en geeft extra energie voor gedrag. Het kan

een aanzet zijn om de overgang te maken

van passiviteit naar activiteit. De gespreks-

partner komt dankzij haar kwaadheid in

contact met de energie van haar lichaam.

Dit is op zich positief en dit kan door de pas-

tor als zodanig bevestigd worden. Het niet

kunnen loslaten van haar kwaadheid geeft

haar immers een brok in de keel. De valkuil

is dat de gesprekspartner er niet in slaagt

om deze lichamelijke energie gedoseerd toe

te laten en bijvoorbeeld in te zetten voor de

revalidatie. Het kan integendeel juist bete-

kenen dat zij zich hiertegen blijft verzetten.

De tweede functie is onderbrekend. De

dagelijkse routine wordt stilgelegd en de

aandacht wordt gericht op de actuele drei-

ging. Kwaadheid heeft te maken met focus-

sen. Men ziet iets waaraan men voordien

minder aandacht besteedde. Mevrouw G.

komt hierdoor bijvoorbeeld tot het inzicht

dat zij zelf vroeger als verpleegkundige rod-

delde over ‘lastige patiënten’. Door te focus-

sen op dit gedrag, dat ze tegelijk waarneemt

bij de verpleegkundigen, solidariseert zij

zich met andere ‘lastige patiënten’. Haar

begrip voor andere ‘onderdrukten’ neemt

hierdoor toe. Dit kan door de pastor beves-

tigd worden. De valkuil van het focussen is

dat de gesprekspartner gaat polariseren tussen

de goeden en de slechten. Pas wanneer de

gesprekspartner zich bevestigd heeft

gevoeld in wat zij ziet en in wat zij daaruit

leert, zal zij die focus kunnen loslaten en

ook de positieve aspecten van de aangeboden

hulpverlening terug kunnen zien. De pastor

lijkt zelf wat dit betreft zich heen en weer te

bewegen tussen de focus op het roddelen,

wat ze herkent en jammer vindt, en de

nuancering dat de hulpverleners op een pro-

fessionele wijze trachten te handelen. 

De derde functie is expressief. Kwaadheid

zet aan tot het uiten van teleurstellingen,

frustraties en verwachtingen die daarvoor

vaak niet werden gedeeld met een ander en

daardoor onderhuids woekerden. De pastor

geeft aan mevrouw G. de nodige ruimte om

haar kwaadheid uit te drukken. Dit blijkt

doordat de laatste aangeeft dat het bij de

pastor mogelijk is om ‘haar ei te leggen’. De

valkuil bij de expressie van de kwaadheid is

dat die niet op een gedoseerde manier

gebeurt, en het ontladen van de spanning in

de ene persoon leidt tot een opbouw van

spanning in de ander. Dit blijkt duidelijk in

het verbatim. De ‘eindeloze expressie’ roept

irritatie op bij de pastor. Irritatie ligt als

gevoel dicht bij kwaadheid. De pastor lijkt

het gevoel te bekruipen dat het gesprek

haar ontglipt, dat ze in haar integriteit

wordt bedreigd, dat ze op sleeptouw wordt

genomen, misschien zelfs als ‘pispaal’ wordt

gebruikt. 

De vierde functie is defensief. De gespreks-

partner is heel gevoelig voor de asymmetrie

tussen haar, de verpleegkundigen en de arts.

Waar ze die bij de arts enigszins aanvaardt,

en de relatie met de arts misschien zelfs

enigszins idealiseert, roept de afhankelijk-

heid van de verpleegkundigen kwaadheid

op. Dit heeft ondermeer met haar verleden

te maken. Waar ze vroeger zelf als verpleeg-

kundige de touwtjes in handen had, moet ze

die nu noodgedwongen uit handen geven.
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Die wissel van rol is pijnlijk, en stelt het

beeld dat ze tot nu toe had van zichzelf als

professional in vraag. Hoe belangrijk is dat

aspect van haar leven nog, nu ze zelf patiënt

is? De defensieve functie van kwaadheid

houdt de angst voor een alles overheersend

gevoel van minderwaardigheid en machte-

loosheid wat op afstand. Deze gevoelens

kunnen gemakkelijk opduiken in een zorg-

context. De kwaadheid geeft aan de

gesprekspartner het gevoel toch nog enig

macht te hebben over het eigen leven, en

dat is op zich positief. De angst wordt daar-

door echter niet weggenomen. Tegelijk is

het voor de pastor niet evident om die

angstlaag te benoemen, juist omdat de

kwaadheid als dam hiertegen wordt opge-

worpen. Het risico bestaat dat de angst,

wanneer ze niet onder woorden kan ge bracht

worden, veruiterlijkt wordt, en dat het

innerlijk conflict tussen macht en machte-

loosheid omgezet wordt in een interper-

soonlijk conflict. Dat dit bij de gespreks -

partner enigszins het geval is, blijkt uit de

reactie van de verpleegkundigen die haar de

rol toebedelen van ‘koningin’. Zolang de

onderliggende angst door alle betrokkenen

niet als dusdanig gezien en gerespecteerd

wordt, riskeert de machtsstrijd voort te

duren. De pastor staat voor de uitdaging om

hierin niet meegesleept te worden.

De vijfde functie is mobiliserend. Woede

versterkt de actieve mobilisering van asser-

tief gedrag. De gesprekspartner beschouwt

het als haar recht om op te komen voor

zichzelf. Dat is uiteraard op zich positief. De

valkuil is dat zij dit assertief gedrag eenzij-

dig gaat toepassen, ook op momenten dat

het minder is aangewezen. Wanneer dit

gebeurt, wordt dit ervaren als eigengereid

gedrag. De anderen kunnen dan het gevoel

krijgen dat de gestelde eisen buiten propor-

tie zijn. De verpleegkundigen, en indirect

waarschijnlijk ook de pastor, lijken dit gevoel

enigszins te delen. Het gevaar bestaat dat

als de gesprekspartner hierdoor consequent

genegeerd wordt, het eenzijdige assertieve

gedrag nog meer gemobiliseerd wordt.

De zesde functie is onderscheidend. Het

leren kennen en toelaten van woede kan een

bevrijdend effect hebben. Het is een verrij-

king en kan een correctie zijn op eenzijdig-

heden binnen het gevoelsleven. De valkuil is

dat de kwaadheid zo op de voorgrond komt

dat andere emoties nu als minderwaardig

worden beschouwd. Op die manier is er geen

sprake meer van een verrijking, maar van

een nieuwe verenging of een eenzijdige

dominantie in het gevoelsleven. De pastor is

hiervoor gevoelig wanneer zij in het gesprek

ook aandacht blijft vragen voor het verdriet.

Zij heeft als taak om ‘meerzijdig partijdig’ te

zijn voor de diverse emoties die op dat

moment in het levensverhaal van de

gesprekspartner relevant zijn.  

Levensvragen

Het derde niveau of aspect is dat van de

levensvragen. Enkele vragen die in het 

verbatim een rol spelen zijn: wie ben ik nog

nu mij dat overkomt? In hoeverre behoud ik

mijn zelfstandigheid? Respecteert men mij?

Wie geeft er nog om mij? Op wie kan ik nog

beroep doen? Heeft mijn leven überhaupt

nog zin? Hoewel sommige van deze vragen

expliciet opduiken, lijkt het minder zinvol

om hier direct op in te gaan. De emoties die

er onder, achter, naast en boven liggen 
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verdienen prioritaire aandacht. Het recht-

streeks en te snel ingaan op deze vragen zal

waarschijnlijk door de gesprekspartner als

betuttelend, belerend of vrijblijvend ervaren

worden.

Geloofslaag

Het vierde niveau of aspect is dat van de

persoonlijke levensbeschouwing. Die is bij de

gesprekspartner christelijk gekleurd en

wordt ondermeer op een rituele of symboli-

sche manier ingevuld. Dit blijkt ondermeer

uit het branden van het kaarsje bij de urne

van de overleden echtgenoot. Het is in dit

verband ook interessant om er op te wijzen

hoe mevrouw G. de relatie met haar overleden

echtgenoot ervaart. Ze stelt zich diens aan-

wezigheid voor bij de revalidatieoefeningen.

Aan dat beeld hangt impliciet een religieuze

component. Het roept niet alleen het beeld

op van een God die troostend is of aanwezig

is in de onmacht, maar ook van een bevrij-

dende God die juist een belangrijke rol

speelt op het moment dat de gesprekspart-

ner werkt aan haar eigen revalidatie, auto-

nomie, zelfwaarde en zelfstandigheid. Het

roept het krachtige beeld op van Jezus die

zegt: sta op en loop. De pastor heeft als taak

om niet enkel de troostende God aanwezig

te stellen, in relatie tot het verdriet, maar

ook de bevrijdende God, in relatie tot de

‘heilige woede’ van de gesprekspartner en

haar streven naar integriteit en zelfwaarde.

Het beeld van de overleden echtgenoot reikt

hiervoor een zinvolle sleutel aan. 

Verder lezen over de narratieve
invalshoek ?

D.W. AUGSBURGER, Anger and Agression, in R.J.

WICKS, R.D. PARSONS & D. CAPPS (red.), Clinical

Handbook of Pastoral Counseling, New York,

Paulist Press, 1985, 482-501. 

R. GANZEVOORT & J. VISSER, Zorg voor het ver-

haal. Achtergrond, methode en inhoud van pas-

torale begeleiding. Meinema, Zoetermeer, 2007.

B. HERMANS & E. HERMANS- JANSEN, Het ver-

deelde gemoed. Over de grondmotieven in ons

dagelijks leven. H. Nelissen, Baarn, 1999.
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Op 22 februari 2007 ondertekende Benedic -

tus een postsynodale apostolische exhortatie

die de titel meekreeg: Sacramentum caritatis.

De Nederlandse vertaling ervan volgde op

31 mei van dit jaar. Het document wordt

gelezen als het verslag van een bisschop-

pensynode die zich in oktober 2005 boog

over het thema van de eucharistie, en dit

naar aanleiding van het jaar van de eucha-

ristie dat eerder was afgekondigd en had

plaatsgevonden. Het onderwerp van de

synode luidde: ‘De eucharistie, bron en

hoogtepunt van het leven en de zending van

de Kerk’. Die titel – die ook als ondertitel van

het document is gebruikt – suggereert met-

een dat de eucharistie de spil is waarrond

het hele kerkelijke en gelovige leven is

opgebouwd. De eucharistie is het vertrek-

punt van waaruit het gelovige leven vorm

krijgt. Én ze betekent ook een verdichting

van dit persoonlijke en sociale leven in gelo-

vig perspectief. Met het materiaal dat de

synode bij elkaar bracht, is Benedictus XVI

aan het werk gegaan. Hij  heeft als het ware

een synthese gemaakt van wat de synode

aan inzichten heeft opgeleverd én van de

kerkelijke documenten die eerder door zijn

voorganger waren geschreven. We denken

hierbij aan de encycliek Ecclesia de

Eucharistia uit 2003 waarin Johannes Paulus

II een theologische en spirituele visie ont-

wikkelt op de eucharistie en aan de instruc-

tie Redemptionis Sacramentum uit 2004

met concrete richtlijnen voor de viering van

de eucharistie. Op die manier hoopt

Benedictus XVI een ‘nieuwe eucharistische

impuls’ te geven en ‘nieuwe eucharistische

ijver in de kerk op te wekken’.1

1. Waarover gaat het?

Het document bevat drie delen die telkens

een aspect bevatten dat noodzakelijk is om

de eucharistie inderdaad bron en hoogte-

punt te laten zijn van het gelovige bestaan.

Drie maal wordt de eucharistie het mysterie

genoemd waarin men gelooft, dat men viert

34 Pastoraal tweeluik

Lea Verstricht en
Heidi De Clercq

Pastoraal tweeluik naar aanleiding van

het pauselijk schrijven over de eucharistie

Het sacrament van de liefde in een
pastorale context - Lea Verstricht

1 Sacramentum Caritatis, 5. De Nederlandse tekst van de genoemde documenten kan men terugvinden op http://www.rkdocumenten.nl.
De nummering tussen haakjes in het vervolg van de tekst zijn verwijzingen naar de nummering in Sacramentum Caritatis (SC) of
Deus Caritas est (DCE).

De herinnering aan die historische

gebeurtenis in het verleden 

(‘Doe dit tot mijn gedachtenis’) wordt 

zo tot verkondiging van een toekomst van

gerechtigheid en bevrijding.
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en van waaruit men leeft. Hiermee zijn met-

een de hoofdaccenten geschetst van het

document. Maar hij uit ook de bezorgdheid

om de drie elementen in het licht van elkaar

te zien: de liturgische handelingen kunnen

niet los gezien worden van het geloof in het

eucharistische mysterie, de dienst van de

naastenliefde groeit vanuit dit geloof en de

handeling, enzovoort. 

In het eerste deel wil de paus het eucharis-

tisch geloof van de kerk verhelderen. Hij

beschrijft de eucharistie in de ruimte van

God de Vader, Jezus Christus en de heilige

Geest. Vooral de band tussen het offer van

Jezus’ leven en de gave van de Geest aan de

zijnen wordt onderstreept en is van belang

om het mysterie te verstaan. Het is onder

leiding van de heilige Geest dat de Kerk de

liturgische vorm van het sacrament steeds

verder heeft ontwikkeld, en dat ook de band

met de andere sacramenten kan geïnterpre-

teerd worden en dat de kerk als communio

gestalte krijgt. De herinnering aan die histo-

rische gebeurtenis in het verleden (‘Doe dit

tot mijn gedachtenis’) wordt zo tot verkon-

diging van een toekomst van gerechtigheid

en bevrijding. 

In een tweede deel focust de auteur op de

liturgische praktijk. Hier ligt de nadruk op

Gods liefde als de ware schoonheid van

liturgie. Ook de fundamentele structuur is

niet door mensen uitgevonden maar God is

de handelende persoon in de liturgie. De

kunst van het vieren bestaat er in het

‘gevoel voor het heilige te bevorderen’ en

daarom moet het zich bedienen van ‘uiter-

lijke vormen die dit gevoel cultiveren’ (SC

4O). Het gaat dan niet alleen om kunst en

lied in de eucharistie, maar evenzeer om de

structuur en een interpretatie van de actieve

deelname van de gelovigen.

In een derde deel ligt de aandacht op de bele-

ving van de eucharistie in het leven. Het eten

van het brood en het drinken van de wijn is

geen vrijblijvende aangelegenheid. Met dit

gebaar wordt duidelijk gemaakt dat het brood

en de wijn ons kunnen omkeren, bekeren naar

God. De belofte en de hoop die in dit ritueel

tot uitdrukking komen door de ontmoeting

met Christus, beïnvloeden de manier van

leven van christenen, en zo ontstaat ‘een

nieuwe manier om de tijd, de relaties, het

werk, het leven en de dood te ervaren’ (SC 73). 

Wanneer de brief in zijn geheel wordt gelezen,

worden de zaken die door de media in de

kijker werden gezet, gerelativeerd. Inder -

daad, het celibaat als zegen voor de Kerk en

de maatschappij wordt onderstreept (als het

‘in rijpheid, vreugde en overgave’ wordt

beleefd (SC 24)). Inderdaad, door de beklem-

toning van de uniciteit en onverbreekbaar-

heid van het huwelijk, en de parallel die

getrokken wordt tussen de huwelijkse liefde

en de liefde van God voor de mens (en

Christus met de Kerk als zijn bruid), acht de

synode het niet mogelijk dat gescheiden en

hertrouwde echtparen aan de communie

deelnemen (maar ze vraagt wel uitvoerig

aandacht voor een pastoraal die met dit
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‘netelig en gecompliceerd probleem’ wil

omgaan (SC 29)). En inderdaad, het Latijn

wordt vernoemd, maar nooit om de inzichten

van Vaticanum II te omzeilen (het gaat

slechts om internationale bijeenkomsten en

om het gregoriaans te waarderen als liturgische

muziekvorm (SC 42 en 62)).

2. God is liefde

Bij het verschijnen van het document in het

voorjaar, werd dadelijk de link gelegd met de

eerste brief die Benedictus XVI schreef en de

titel meegaf: Deus caritas est. De paus geeft

die link trouwens zelf aan (SC 5). Hij wijst er

op dat in zijn eerste brief al geregeld werd

verwezen naar de eucharistie en zijn relatie

met de ‘christelijke liefde tot God en de

naaste’. En hij citeert: ‘De mensgeworden

God trekt ons allen tot zich. Zo kunnen we

begrijpen hoe agape ook een aanduiding

voor Eucharistie wordt; daar komt Gods

agape lichamelijk tot ons om zijn werk in

ons en door ons voort te zetten’ (DCE 14).

Hij sprak in zijn eerste brief dus al over de

liefde van God die tot ons komt en die wij

moeten doorgeven. En de kern van de

exhortatie Sacramentum Caritatis staat al in

de eerste zin: ‘De heilige Eucharistie is het

geschenk van de zelfgave van Jezus Christus,

waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor

iedere mens openbaart.’ (SC 1) Het verband

is niet ver te zoeken.

Het wordt zo duidelijk waar de paus zijn

accenten legt. Hij ijvert voor een terugkeer

naar de kern van het christendom en de

opdracht om zorg te dragen voor de naasten.

Of met andere woorden: de liefde van God

kenbaar maken en zichtbaar aanwezig stellen

in deze wereld. Ondanks het cultuurpessi-

misme dat her en der binnensluipt, wil hij

toch een positieve toon aanslaan en wil hij

vooral gelovigen aansporen om zich te richten

op waar het werkelijk op aan komt: het zoeken

van de waarheid van de liefde, die ons in en

door Jezus wordt geopenbaard, opdat we als

werkelijk vrije mensen in dit leven zouden

staan. 

3. Wederkerigheid van eucharistie
en leven

Het basisprincipe waar de paus telkens weer

naar refereert, nodigt uit na te denken over

de eigen levenswijze en de verhoudingen

met mensen en de ruime wereld. Zowel in

Deus Caritas est als in de aansporing

Sacramentum Caritatis wijdt hij een groot

gedeelte aan de naastenliefde, die steeds

gesitueerd wordt vanuit een ontmoeting

met Christus. In Sacramentum Caritatis is

vooral het derde deel een sterke uitwerking

hiervan, waarmee niet gezegd is dat die

aandacht afwezig blijft in het eerste, meer

theologische gedeelte en in de beschrijving

van de ars celebrandi in het tweede deel.
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Ondanks de terechte focus op de doorwer-

king van de eucharistie in het dagelijkse

leven van mensen, wordt in de aansporing

de wederkerigheid van die relatie te weinig

uitgewerkt. Een eerste bedenking behandelt

het genoemde gemis aan wederkerigheid, en

dit op twee niveaus: in de liefdesrelatie – die

in se een wederkerige relatie is – en in de

dynamiek tussen het mysterie van de eucha-

ristie en het dagelijkse leven in gelovig per-

spectief. We starten bij het laatste. 

Zowel in de uitwerking van de theologische

benadering van de eucharistie als in het

beschrijven van het vieren van het mysterie

is aandacht gegeven aan de eigenheid van

de verschillende tijden en culturen waarin

de christelijke liturgie zich heeft ontwikkeld.

Het accent ligt geregeld op de eigen dyna-

miek die in bepaalde culturen of bewegingen

kan ontstaan en zo ook een eigen kleur

geeft aan de liturgie. Tot op een bepaalde

hoogte wordt daar op ingegaan en vanuit

pastoraal oogpunt wordt de bril wat ruimer

opgezet. Maar dit mag niet raken aan het

wezen en het mysterie van de eucharistie.

De vraag is echter, als de eucharistie ook

gezien wordt als een verdichting van het

persoonlijke en sociale leven in gelovig per-

spectief, deze niet ook automatisch de

vreugde en het verdriet, de hoop en de angsten

van mensen in haar wezen opneemt. De

eucharistie blijft in de tekst te sterk als een-

richtingsverkeer omschreven: God komt de

mens tegemoet die dan enkel met een hou-

ding van ontvankelijkheid en openheid het

mysterie kan vieren en beleven. Dit wordt

ook bevestigd in de aandacht voor de aan-

bidding van het sacrament. Op zich belang-

rijk, maar het is niet het hele verhaal. Denk

hierbij aan Mozes, die Jahweh soms wist om

te buigen (Ex, 32,9-14), of aan het verhaal

van de Syro-Fenicische die Jezus tot nieuwe

inzichten bracht. (Mt 15, 21-28) Net zoals

de liefdesrelatie van God en mens een

wederkerigheid kent, zou dit ook moeten

terug te vinden zijn in het vieren van de

eucharistie of in de relatie tussen eucharis-

tie en dagelijks leven. De eucharistie is, net

zoals alle sacramenten, een dienst van mensen

zijn die op zoek zijn naar waarheid en vrij-

heid, in het besef dat ze nog niet gevonden

hebben. 

Het voorbeeld van de hertrouwde echtge-

scheidenen toont hoe pijnlijk dit ontbreken

van wederkerigheid kan zijn. De bisschoppen

hebben de uitsluiting van de hertrouwde

echtgescheidenen tot de sacramenten

bevestigd, en dit op basis van het feit dat

‘hun levensstaat objectief in tegenspraak is

met de liefdevolle eenheid tussen Christus

en zijn Kerk’ (SC 29), waarvan de eucharistie

de uitdrukking is. De vraag blijft wel staan

of deze ‘liefdevolle eenheid’ in een tweede

huwelijk niet tot uitdrukking gebracht kan

worden, waar het eerste bijvoorbeeld een

patroon van onderdrukking of ontrouw 

vertoonde. Een liefdesrelatie, met als beeld

Christus en zijn Kerk of God en zijn verbond

met zijn Volk, is een ideaal dat het waard is

nagestreefd te worden. Het is terecht om te

pleiten voor een gedegen relatie-, huwe-

lijks- en gezinspastoraal. Maar het blijft een

ideaal waaraan de aardse uitdrukking nooit

in zijn totaliteit kan beantwoorden. En deze

aardse werkelijkheid, waarvan ook de kerk

deel uitmaakt, zal steeds rekening dienen te

houden met kwetsuren, breuklijnen, ont-

goochelingen en teleurstellingen. En ook die
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maken deel uit van het wezen van de eucha-

ristie.

4. Dogmatisch of pastoraal?

Het is waar dat het thema van de hertrouwde

echtgescheidenen slechts een klein punt is

in de exhortatie en niet als de hoofdtoon

van het document mag gezien worden.

Maar het valt  op dat die mensen de enige

zijn die uitgesloten worden, en dit omwille

van een dogmatisch argument. Elders in de

brief worden nog mensen genoemd die met

breuklijnen worden geconfronteerd: gevan-

genen, zieken en mensen met een handicap,

migranten. Met dank voor de speciale aan-

dacht die aan hen wordt besteed. Zo lees ik

bij de aandacht voor de gevangenen:

‘Tijdens zo’n bijzondere en pijnlijke periode

in het leven kan het ervaren van de nabij-

heid van de kerkelijke gemeenschap en het

ontvangen van de heilige Communie zeker

bijdragen tot de kwaliteit van de geloofsweg

van de betrokkene en volledige sociale reha-

bilitatie bevorderen’ (SC 59). Het pastorale

argument dat hier wordt gehanteerd staat

wel in schril contrast met het argument dat

gehanteerd wordt voor de uitsluiting van de

hertrouwde echtgescheidenen. Het geeft de

indruk dat in de brief pastorale of dogmati-

sche argumenten worden aangevoerd, al

naargelang de breuklijn die zich voordoet in

een mensen leven. Zou het niet eerlijker zijn

het oordeel op te schorten en een beroep te

doen op het geweten van mensen, in eender

welke situatie. Met het vertrouwen op de

heilige Geest, dat doorheen de hele brief

voelbaar is, zou dit moeten lukken. Ik ver-

moed (want er wordt niet over gesproken)

dat priesters die het celibaat niet in ‘rijpheid,

vreugde en volle overgave’ kunnen beleven,

ook vanuit een pastoraal argument nog

worden toegelaten tot de eucharistie, ook al

vormen extreme uitwassen hiervan ook een

‘netelig en gecompliceerd probleem’ in het

leven van mensen en van de maatschappij.

5. Reductie?

Waarover gaat het eigenlijk in de eucharis-

tie als bron en hoogtepunt van het leven en

de zending van de Kerk’? Kan een overdre-

ven aandacht voor de liefde van God niet

een uiting zijn van een te snel voorbij gaan

aan of oordelen over het lijden, het verdriet

en de pijn?2 De herinnering aan het lijden,

de dood en de verrijzenis van Jezus Christus,

die de basis vormt voor de eucharistie, biedt

een uitgelezen kans om dat deel van de

mens niet te vergeten en zelfs centraal te

stellen. Dit wordt ook theologisch/spiritueel

uitgewerkt en als pastorale en missionaire

opdracht meegegeven. Maar in welke mate

het uitvoeren van die opdracht, of de

eucharistische levenswijze een invloed heeft

op het vieren van de eucharistie wordt naar

mijn aanvoelen te weinig ernstig genomen.

Met het vieren van de eucharistie wordt een

prachtige mogelijkheid geboden vanuit de

traditie om ons te keren naar het Rijk Gods,

om verzoening en herstel te verwoorden, om

de kwetsbaarheid van dit bestaan een grond

en richting te geven, om het visioen van

dienstbaarheid, naastenliefde en gerechtig-

heid te blijven oefenen. En juist daarom mag

de eucharistie niet gereduceerd worden tot
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iets onaantastbaars, maar moet het tot

wezenlijk deel worden van het leven, waar-

in ook dit leven zijn plaats krijgt.

6. En verder?

De auteur benadrukt dat geen tegenstelling

mag ontstaan tussen het recht en de pasto-

raal. ‘Er moet uitgegaan worden van de pre-

misse dat het fundamentele raakpunt tussen

recht en pastoraal de liefde tot de waarheid

is: de waarheid is namelijk nooit abstract,

doch zij ‘voegt zich in de menselijke en

christelijke weg van iedere gelovige in’ (SC

29, met en verwijzing naar Propositio 40).

Het is die liefde tot de waarheid die oproept

te blijven reflecteren over de eucharistie als

bron en hoogtepunt, als plaats waar belofte

en hoop aanwezig zijn, als ‘levensnoodzake-

lijk’ voor mensen. Het is ook vanuit die liefde

voor de waarheid dat de wederkerigheid die

eigen is aan de liefde niet vergeten mag

worden: God komt de mens tegemoet, en de

mens richt zich tot God. Beide richtingen

maken deel uit van de viering van de eucha-

ristie en beide dienen ernstig genomen te

worden.

Over de auteur

Lea Verstricht studeerde

godsdienstwetenschap-

pen en theologie aan de

KULeuven. Momenteel is

zij lid van de onderzoeks-

groep 'Theologie in een

postmoderne context'.

Zij was stafmedewerker

bij het IPB en is momen-

teel stafmedewerker bij

het CCV Antwerpen. Zij is gehuwd en heeft 4 kin-

deren (lea.verstricht@ccv.be).
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Eucharistische aanbidding? 
Een zinvolle vorm van gebed 
bij bejaarden 

Heidi De Clercq

De tijd van toen…

Ik kom in de leefruimte van één van de

afdelingen van ons RVT. François en Georges3

keuvelen wat. Wanneer ik bij hen kom zitten

vertellen ze over hun jeugdjaren: die verlie-

pen heel anders dan nu. De Kerk nam een

centrale plaats in. Voor de schooltijd ging

men naar de eucharistie. Men nam elke zon-

dag minstens aan één eucharistie deel en

aan het lof en de vespers, vooraleer katte-

kwaad uit te halen. In zovele dorpen leefde

men naar een processie toe: deze werd op

school en thuis goed voorbereid, de kinde-

ren knipten papiersnippers en plukten

rozenblaadjes die konden verstrooid worden

tijdens de processie. In plaats van TV te kij-

ken, werd rond de ‘Leuvense stoof’ de rozen-

krans gebeden. Ja, het was een heel andere

tijd dan nu.

Men kan niet ontkennen dat de geloofsbele-

ving van onze oudere generatie anders was.

Geloven werd gewoon van generatie op

generatie doorgegeven, vragen werden niet

gesteld. Het was nu eenmaal zo. Geloof was

doorgaans verbonden met tal van ‘uiterlijke’

praktijken, zoals een kruisje maken voor het

eten of voor het aansnijden van een vers
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brood, of knielen wanneer de priester voor-

bijkwam om iemand de ziekenzalving te

geven in het dorp. Het bijwonen van de

eucharistie werd niet zelden aanzien als het

vervullen van ‘de zondagsplicht’. Zodoende

was het leven van onze ouderen door -

desemd met gebed, liturgie en devotie.  

Zoekend op weg…

Wanneer ik in het rusthuis praat met mensen,

dan merk ik dat onze ouderen vaak zeer

actief bezig zijn met geloven en de Kerk.

Misschien is het net omdat ze ouder worden,

omdat ze hier verblijven en dus meer tijd

hebben? Als je immers niets dringends te

doen hebt, heb je tijd om na te denken. Men

zou kunnen zeggen dat onze bejaarden in

zekere zin een contemplatief leven leiden:

ze denken na, maken hun balans op, filoso-

feren en bidden.

Ook onze oude bewoners zoeken naar de

zin, de betekenis van en samenhang in hun

leven. Vaak is het bij grote veranderingen in

het leven dat dergelijke vragen de kop op

steken: bij de geboorte van een kind, veran-

dering van werk, het huwelijk van kind, het

verhuizen naar een RVT, bij het sterven van

medebewoners enz. Zo denken onze ouderen

over vragen zoals: wat heeft mijn leven

betekend en wat beteken ik vandaag nog?

Heb ik aan mijn kinderen kunnen doorgeven

wat ik als belangrijk zie in het leven? Waar

heb ik gefaald?, enz. In een rusthuis wordt

eigenlijk nog hard gewerkt, want de oudere

wil zijn of haar leven afronden in rust en

vrede. En daarvoor is er soms nog veel ‘huis-

werk’ te verrichten op existentieel vlak,

maar ook op spiritueel-gelovig vlak. Waar

vroeger de Kerk alles voorkauwde, waar zij

alles ‘regel’-de, moet de bejaarde nu zelf

zoeken wat hij gelooft en of hij überhaupt

gelooft. We krijgen wel eens vragen over de

geloofsinhoud, de ‘waarheid’ van de bijbel,

het Godsbestaan… Onze ouderen zoeken

naar de kern van hun geloof: ze zoeken naar

de dragende Grond van hun bestaan, wie Hij

is. Ze proberen hun geloof te toetsen aan de

moderne kerk die ze vandaag tegenkomen.

Soms zelfs zoeken ze naar wat nog overblijft

van hun kinder- en jeugdgeloof. Immers,

niet elke oudere heeft er de tijd voor ge -

maakt of gehad om met het geloof tijdens

zijn leven actief bezig te zijn. Zo zien we dat

ouderen bewuster met hun geloof omgaan

en dat zij de waarde herontdekken van gebed

en sacramenten. Misschien is dat omdat de

ontmoeting met Hem naderbij komt? 

Zo denk ik aan Armand, een gewezen direc-

teur, 93 jaar. Nooit had hij tijd om naar de

kerk te gaan, zelfs niet om te bidden. Maar

kort na de opname in ons RVT koos hij zeer

bewust om terug de draad op te nemen. ‘Ik

heb God verwaarloosd in mijn leven, maar nu

ik ouder geworden ben, wil ik die draad weer

opnemen. Ik wil er mijn best voor doen’. Hij

leerde het Onzevader en Wees ge groet weer

en neemt deel aan alles wat we aanbieden. 

Of aan Jeanne, die altijd café heeft gehou-

den. Ze is altijd gelovig geweest, maar had

door haar ‘commerce’ geen tijd om naar de

kerk te gaan. Ook zij kiest nu bewust om

elke zondag naar de eucharistie te gaan en

aan alle activiteiten van de pastorale dienst

deel te nemen. 

Waar de kerk vroeger een hele waaier aan

liturgie, rituelen en volksdevotie bezat, had
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men nooit verwacht dat in de loop der jaren

vele gebedsvormen onder het stof zouden

belanden: de processies gaan niet meer uit,

met uitzondering van enkele steden in ons

land, de rozenkrans is in de kast gebleven,

het lof en vespers zijn op vele plaatsen afge-

schaft… Het enige dat overgebleven is, zijn

de eucharistievieringen. 

Die hongeren en dorsten…

Hoewel ons rusthuis een ruim aanbod had

aan liturgie- en gebedsmomenten (we den-

ken dan aan de zondagse eucharistievierin-

gen, dagelijkse ochtendgebeden, wekelijkse

communievieringen, een jaarlijkse Maria -

viering, herdenkingsviering van de overle-

den bewoners, bedevaart, gemeenschappe-

lijke ziekenzalving en vieringen met Kerst -

mis en Pasen), ondanks dat alles vertelden

onze bewoners vaak en met veel nostalgie

over die tijd, waarbij ze zondagnamiddag

naar “het lof” moesten gaan. Door sommi-

gen werd het ervaren als een plicht, voor

anderen was het een ware aanbidding. Ze

vertellen met veel heimwee over de voorbe-

reidingstijd voor een processie en de vreug-

de die er was bij het uitgaan ervan. Ze ver-

tellen met stralende blik over de tijd dat

men in de Maria maand elke de dag de

rozenkrans bad of men langs de kapelletjes

aan straat tot haar bad. 

Sommige ouderen lijden onder het verdwij-

nen van deze oude gebedsvormen, hebben

er heimwee naar. Sommigen moeten zelfs

ervoor vechten om hun geloof te behouden,

‘want hoe kan een kerk nu echt zijn, als ze

haar eigen gebruiken overboord gooit?’ of

‘vroeger moesten we zoveel doen en nu

hoeft niets meer’ of ‘al die dingen die een

mens kracht gaven en die mensen samen-

bracht, werden afgeschaft’.

Toegegeven, er hebben vandaag heel wat

nieuwe gebedsvormen een ingang gevon-

den: Taizé-momenten, stiltemomenten,

‘brondagen’ e.a. Maar deze zijn voor de

doorsneebewoner niet herkenbaar als ‘hun’

manier van bidden. Vele ouderen gingen

destijds naar het lof en de vespers.

Misschien omdat het hun opgelegd werd als

kind, misschien gingen ze met tegenzin.

Maar toch gaf dit gebeuren aan velen ook

voldoening. Vele ouderen lijden onder de

veranderingen in de kerk gedurende de laat-

ste 50 jaar: heiligenbeelden verdwijnen,

volksdevotie wordt geweerd want is maar

bijkomstig. Kan zijn, maar vele ouderen

trekken zich juist op aan deze volksdevotie.

In een rusthuis staat de beleving van de

oudere centraal, zijn leefwereld, zijn kracht-

bronnen. Daarom lijkt een gevarieerd aan-

bod een noodzaak. Dus niet alleen de

eucharistie, maar ook de ‘oude’ gebeden

mogen een plaats krijgen: rozenkrans, lof,…

Een deel van de bewoners is mee met de tijd,

of heeft ‘genoeg’ aan de wekelijkse eucha-

ristie. Maar een deel is ook niet mee geëvol-

ueerd en haalt uit de oude kerkelijke gebrui-
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ken de voeding, de kracht om het uit te

houden in hun oude dagen. Als pastores

moeten we ook aan hen tegemoet komen.

Het lijkt weinig zin te hebben nog funda-

menteel te sleutelen aan een oud godsbeeld

of oude beleving, wanneer de bewoner zelf

zich daar goed bij voelt, wanneer die oude

vorm net zijn voedingsbron is. Immers, laat

Hij zich ook niet op verschillende manieren

kennen en benaderen?

Oude wijn in nieuwe zakken?

Toch wil ik kwijt dat ons opnieuw invoeren

van het lof niet zonder enige aarzeling ging.

Immers, is het lof niet ‘voorbijgestreefd’?

Hoe zouden onze collega’s reageren? Welk

kerkbeeld willen we aanwezig brengen in

onze instelling: dat van een oude kerk of

een vernieuwende, jonge kerk, een preconci-

liaire of een kerk die leeft in de geest van

Vaticanum II? En als we het lof al zouden

invoeren: hoe zouden we dat doen: met de

oude gebeden of in een vorm aangepast aan

deze tijd?

Dit waren enkele vragen waar we mee

geworsteld hebben. Mijn collega en ik zijn

nog jong en groeiden op in de Kerk zoals ze

was na Vaticanum II. Beiden willen we niet

terug naar het oude. Wat ons over de streep

trok om het toch te wagen waren de her-

haaldelijke vragen van bewoners naar een

lof. Het was hun verlangen dat ons deze

oude gebedsvormen weer leven liet inbla-

zen. We wilden hen niet langer laten ‘hon-

geren en dorsten’ naar een gebedsvorm

waarin zij zich herkennen, en hen de kans

geven op hun manier tot Hem te komen.
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Toch bleef voor ons nog de vraag: welk kerk-

beeld geef je mee aan dit RVT, aan het per-

soneel, de familie? Een lof wordt immers

niet door iedereen met open armen ont-

haald en we wilden als jonge pastorale

dienst niet vereenzelvigd worden met de

preconciliaire kerk. Een antwoord dat ons

handelen ‘rechtvaardigde’ lag volgens ons

hierin dat we de katholieke kerk vertegen-

woordigen. Katholiek in de ware betekenis

van het woord (‘katholikos’: algemeen of

universeel). We moeten oog hebben voor de

noden van ‘alle’ leden van de kudde die onze

kerkgemeenschap is. De vooruitstrevende en

de meer behoudsgezinde… of degene die de

secularisatie aan den lijve ondervonden, en

degene die nog sterk gegrondvest zijn in de

traditie…

Voor de jeugd: 
wat was dat, ‘het lof’?

De ‘eucharistische aanbidding’, een andere

naam voor ‘het lof’, is een plechtigheid

waarbij een geconsacreerde hostie in een

monstrans op het altaar werd uitgesteld. In

tegenstelling tot de stille aanbidding, werd

vroeger tijdens een eucharistisch lof vaak

gezongen en hardop gebeden. 

In de katholieke traditie is het zo dat we

geloven dat Jezus tijdens de eucharistie

aanwezig komt in brood en wijn. In het

geconsacreerde brood is Jezus de Christus

aanwezig. Wanneer we dus het Sacrament

aanbidden – d.i. het geconsacreerde brood

dat in een monstrans uitgestald is – dan

aanbidden we Hem. Paus Benedictus XVI

verwoordt de eucharistische adoratie ook in

zijn exhortatie Sacramentum Caritatis4. 

Hoe hebben wij dit gedaan?

• De bekendmaking

Omdat we als pastorale dienst niet vereen-

zelvigd wilden worden met de preconciliaire

kerk, was het nodig aan de collega’s ons ini-

tiatief te verduidelijken. Zowel mondeling

als schriftelijk (via onze interne nieuwsbrief)

legden we uit waarom we weer de oude

doos indoken en een lof zouden organiseren.

Omdat de overgrote meerderheid dit lof niet

meer kent, legden we ook uit wat een lof

eigenlijk is. 

Verder werd het initiatief bekend gemaakt

via affiches op elke afdeling, via de huis-

krant die elke bewoner ontvangt. De zondag

voor ‘het lof’ werden in de zondagsviering

alle aanwezigen uitgenodigd. Door deze

manier van bekendmaking kregen ook

bezoekers en familieleden de kans om dit lof

bij te wonen.
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4 “Reeds Augustinus heeft gezegd: ‘Nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando, niemand
eet dit vlees zonder het eerst te aanbidden; wij zouden zondigen door het niet te aanbidden’. In de Eucharistie komt ons immers
de Zoon van God tegemoet en verlangt zich met ons te verenigen; de eucharistische aanbidding is niets anders dan de vanzelf-
sprekende ontwikkeling van de Eucharistieviering, die in zichzelf de grootste daad van aanbidding is van de Kerk. De Eucharistie
ontvangen betekent zich de houding van aanbidding aannemen jegens Hem die wij ontvangen. Juist zo en alleen zo worden wij
één geheel met Hem en ontvangen wij in zekere zin een voorsmaak van de schoonheid van de hemelse liturgie. De daad van aan-
bidding buiten de heilige Mis zet voort en maakt intenser wat tijdens de liturgische viering is gebeurd. Immers, ‘alleen in de aan-
bidding kan een diep en waarachtig ontvangen rijpen. En juist in deze persoonlijke daad van ontmoeting met de Heer rijpt ver-
volgens ook de sociale zending die in de Eucharistie opgesloten ligt en die niet alleen de barrière wil slechten tussen de Heer en
ons, maar ook en vooral de barrières die ons van elkaar scheiden’.” (Paus Benedictus XVI, Sacramentum Caritatis, 66).



Enkele dagen voor het lof zelf vroegen we

aan elke bewoner of hij al dan niet wenste

te komen. Zo konden we in samenwerking

met de dienst kiné-ergo makkelijk de dag

zelf de bewoners afhalen. Deze manier van

werken is handig in een huis met 340 bewo-

ners. Tijdens de bevraging merkten we het

enthousiasme van sommigen, maar ook de

weerstand die het opriep. Bij vele bewoners

moesten vroeger willens nillens naar het lof

en groeide zo een allergie tegenover deze

gebedsvorm. 

• Het opstellen van ‘het lof’

Voor ons, jonge pastores, was het een zoek-

tocht om het lof, zoals het door onze bewo-

ners gekend werd, te reconstrueren. Voor

het verloop van het lof was E. H. Herroelen

een grote hulp en een velum en koorkap

kregen we in bruikleen. Verder bekwamen

we van de Montfortanen de CD ‘Lof en eer’,

waarop de meeste liederen staan die ons

ouderen nog zeer goed kennen. We oefen-

den met deze CD tijdens één van de zang -

namiddagen en kozen de best gekende lie-

deren uit voor ons lof. 

Omdat we dit lof ook voor onze demente-

rende bewoners wilden organiseren, opteer-

den we toch voor de oude gebeden en litanie.

Immers onze dementerende bewoners kennen

nieuwe gebeden niet. Zij gaan verder op wat

in hun geheugen reeds besloten ligt, en

waar wij de taak hebben deze herinnering

boven te halen. Een soort reminiscentie, zeg

maar.

Een draaiboek van het lof zoals wij het orga-

niseerden in ons RVT kan verkregen worden

bij de redactie of in RVT Betlehem. 

Tot slot: eucharistische aanbid-
ding? Een zinvolle gebedsvorm in
een rusthuis

We hebben een tamelijk grote kapel (100

plaatsen), waar nu reeds twee maal dit lof

georganiseerd werd. Telkens was onze kapel

vol. Niet alleen bewoners kwamen, maar ook

bezoekers en mensen van de parochie. De

kapel barstte uit zijn voegen bij liederen

zoals ‘Liefde gaf U 1000 namen’, ‘lof en eer’,

‘lauda Jerusalem’. Dit zijn immers de liederen

die onze mensen bijna wekelijks zongen. 

Voor vele van onze bewoners is deze aanbid-

ding ook een grote steun en troost in hun

leven. Sommigen zijn zeer blij dat zij hun

vertrouwde gebedsvorm weer mogen bele-

ven. ‘Tijdens het lof, als we even stil mogen

zijn, dan kan ik alles eens zeggen tegen ons

Jezuke’, zei een bewoonster. En een ander

zei: ‘Als ik al die oude liedjes weer mocht

zingen, jongens dat was zo sterk…’. Dit zijn

maar twee stemmen van de vele positieve

reacties die we hoorden van hen die naar dit

lof kwamen. 

Dit biddend gebeuren en tegelijk ook expe-

rimentele teruggaan in de tijd, hebben wij

als zeer geslaagd ervaren… 

Over de auteur

Heidi De Clercq werkt als pastor in het RVT

Betlehem te Herent. In de Pastorale Nieuwsbrief

van april 2006 (nr. 131) schreef ze een bijdrage

over creatieve omgangsvormen voor bewoners

met dementie. Heidi De Clercq is bereikbaar via

pastorale.dienst@betlehemrvt.be.
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Waaraan ben ik begonnen ? Die vraag over-

viel mij, toen ik het waagde enkele regels

over spiritualiteit op mijn blank papier te

wringen. Ik ben absoluut geen theoloog,

noch van opleiding noch van aanvoeling.

Alleen al de vraag ‘wat is spiritualiteit ?’ en

meer nog ‘wat wordt spiritualiteit bij het

ouder worden?’ leken mij levensgrote

schrijfopdrachten. Ik begon de traditionele

boekenraadpleging. Te veel, te moeilijk.

Soms onverstaanbaar en heel ver van mijn

bed. Hoe ver zou het dan zijn van een een-

zaam bed in een rusthuis of een bed met

‘alleen thuis’? Resoluut heb ik dan alle

geraadpleeg afgeschaft. En vervangen door

intuïtie. Met buikgevoel. Akkoord, een iet-

wat gewaagde benadering en vooral niet

zonder risico’s. Want vanuit je buik, geef je

jezelf bloot en dat is niet altijd zo comforta-

bel. Maar authentiek.

Wat is spiritualiteit ?

Verwacht van mij geen definitie(s). Alleen

wat ideeën en mijmeringen die samen

inhoud kunnen geven aan wat spiritualiteit

kan zijn en hoe het kan evolueren.

• Eerste mijmering: spiritualiteit is geen

zuiver christelijk begrip. Het is van alle tij-

den en alle mensen. Het verandert nooit in

zijn kern, bijna altijd in zijn concrete

vormgeving. Nergens vond ik dit beter

uitgedrukt dan door Vaclav Maly, hulpbis-

schop van Praag, wanneer hij het had over

de spiritualiteit van de Tsjechische presi-

dent Havel: ‘Havels spiritualiteit is wat

eigenaardig. Hij identificeert zich niet

echt met het christendom maar zijn toe-

nadering tot God is dezelfde als die van

christenen. Je kan hem een spiritueel man

noemen’.

• Tweede mijmering: onze tijd heeft zich de

term toegeëigend. Spiritualiteit is een

sleutelloper geworden voor elke zoeker

naar zingeving. Van een louter “theolo-

gisch woord” is het een hanteerbare term

geworden op elke levensuiting. Van theo-

rie naar praxis. Zo is ook de connectie ont-

staan met het woord ouderen: ouderen-

pastoraal. Het is een paradigma geworden

met vele uitgangsdeuren.

• Derde mijmering: de vreemdste. Ik heb een

definitie of althans een inhoudelijke

benadering van spiritualiteit gezocht in de

poëzie.  Ik vond toevallig een gedicht van

Martinus Nijhoff terug in mijn opgespaar-

de poëtische documentatie (je weet wel,

sparen voor als je het nodig hebt). Dit

gedicht was voor mij spiritualiteit.

Eerder Jesaja dan Jeremia
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Reflectie

Reflecties over spiritualiteit van en bij ouderen



De kamer hardt de lucht niet langer van 

tabak en onververste bloemenvazen,

En in de keuken vragen whisky-glazen

Of de aanslag ooit nog afgewassen kan.

Gedenkt vorige dingen niet, gij dwazen;

‘k maak alle dingen nieuw; ik zal geen man

om Jacob’s zonde uitleveren ten ban;

ik ben met u; ik ben de eerste en de laatste.

Reeds is de werkvrouw 

aan het werk gegaan.

De poetmand laat ze 

in de open voordeur staan.

O, merk hoe luchtiger in huis het wordt !

Zij poetst, buiten, het koperen naambord.

Hoe spiegelend wordt het, hoe smetteloos!

De wildernis zal bloeien als een roos.

Je vindt er alles in terug. Het niet halsstarrig

vasthouden aan het verleden, het vlekkige

leven oppoetsen, het terug winnen van de

persoonlijke authenticiteit, de inwendige

aanwezigheid van God, en na jezelf leegge-

maakt te hebben, de vervulling:

• Ik ben met u; ik ben de eerste en de laatste;

• Gedenkt vorige dingen niet, gij dwazen: 

‘k maak alle dingen nieuw;

• Hoe spiegelend wordt, hoe smetteloos;

• De wildernis zal bloeien als een roos

Onze authenticiteit terug vinden in de diepte

van ons hart. Daar waar God zit, de eerste en

de laatste, die met ons is. Daar is Hij, maar

met veel ‘gruis’ erover. Spiritualiteit is aldus

gruis wegscheppen, is God opgraven.

Spiritualiteit is dus eerder Jesaja dan

Jeremia. ‘Hij zal haar woestenij als een hof

van Eden maken en haar wildernis als een

tuin voor de HEER’. Vanuit die geschapen

(uitgeschepte) puurheid, jezelf voortdurend

durven bevragen, ook als het gruis blijft

knarsen, ook en vooral in je werk of je inzet

bij ouderen: dit is spiritualiteit bij ouderen.

Evolutie van de doelstelling: 
spiritualiteit bij ouderen

De spirituele zorg voor ouderen is doorheen

de tijd fel gewijzigd. Vertrokken vanuit een

zuiver caritatieve, verzorgende missie: een

goede, oude rustige (te rustige?) materieel

gewaarborgde (te materieel?) oude dag

bezorgen, geankerd in de christelijke omka-

dering van traditioneel gebed, hostie-verde-

ling, eucharistieviering op zondag, viering

van de grote christelijke feestdagen, lijkt er

mij nu een nieuwe dimensie aan toege-

voegd. Vanuit onze uniciteit als persoon en

tegelijk onze sociabiliteit, zouden wij de

nieuwe doelstelling van spiritualiteit, vooral

in Woon- en Zorgcentra kunnen definiëren

als: ‘mensen autonomie in geborgenheid

aanbieden’. Het is uiteindelijk het concrete

gevolg en de concrete toepassing van het

Evangelische adagio: ‘waar een of twee van

jullie samen zijn, daar ben ik in hun midden’.

Deze nieuwe doelstelling vraagt nieuwe tijd-

seisen om spiritualiteit naar onszelf en
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ouderen over te brengen. Benoem ze met

een modern profaan modewoord: compe-

tentieprofielen.

Naar een competentieprofiel van
spiritualiteit bij de geestelijke
zorgverstrekking van ouderen

1. Een grondhouding van onthechting: spi-

ritualiteit neemt de andere als referentie-

punt. Gericht naar een doe-doel en dat is bij

ouderen niet altijd zo gemakkelijk. Je eigen

kwaaltje, je eigen verhaal niet laten prefere-

ren. ‘Scheur uw hart en niet uw kleren’. Wees

er voor de andere oudere. Geef je zelf bloot

in functie van het geluk en het zich wel voe-

len van de andere. Vergruis jezelf.

2. Vorming in de spiritualiteit blijft noodza-

kelijk: resoluut en telkens opnieuw uit-

gangsvragen durven beantwoorden. Com -

municatievaardigheid is daarbij noodzake-

lijk. Doe het eigentijds. Breng je spirituele

boodschap via het verhaal. Geen grote

woorden. Breng authentieke evangeliever-

halen. De ouderdom is de literaire periode

van het verhaal. Zeker weg met verbitterde

krampachtigheid tegenover de zogezegde

slechtheid van de wereld of met het geloof

geprangd in een louter filosofisch waarden-

kader. Jezus Christus heeft in zijn prediking

als zodanig nooit over filosofische waarden

gesproken. Maar hij vertelde wel verhalen

waaruit duidelijk bleek wat hij waardevol

achtte in het leven. We kennen de voor-

naamste: over de barmhartige Samaritaan,

de goede herder, de verloren zoon, de

Farizeeër en de tollenaar, over de talenten

die we niet mogen begraven… en nog zove-

le andere. ‘Laat het getwist omtrent waar-

den over aan de wetenschappers’, zou Jezus

misschien nu zeggen, ‘Mijn parabels zijn nog

steeds actueel’.

Haak die verhalen in op het dagdagelijks

leven en op de levensgeschiedenis van de

mensen. Actualiseer het verhaal van Jezus

Christus naar de individuele levenssituaties

van de mensen waarvoor je zorg draagt. 

3. Blijf niet staan. Leer mensen omgaan met

veranderingen en leer het vooral aan jezelf.

Een alles “déjà vu, déjà dit” werkt spiritueel

verstarrend en vergrijzend. Hier is plaats

voor het ‘zie-ik-maak-alles-nieuw’-motief.

4. Empathie: spiritualiteitservaring, -bele-

ving en -begeleiding vergt empathie. Vijf

types en hun leefwereld moet je kunnen

ontdekken in de andere:

• De denker en zijn rationele leefwereld

• De beslisser en zijn handelingsleefwereld

• De zinzoeker en zijn morele leefwereld

• De verteller en zijn communicatieve 

leefwereld

• De speler en zijn creatief-expressieve

leefwereld

Ieder heeft een eigen leef- en leerwereld die

ze met vele ‘leergenoten’ delen. Zelf zoeken

wie je bent en wie de andere is. Waar mens

en leven samenvloeien is er een lege ruimte

voor ontmoeting.

5. Contact: elk contact kent drie O’s: 

ontmoeting – openheid – onthaasting. Elk

pastoraal contact moet een ontmoetend

effect kunnen hebben via het woord, het

gebaar, de blik, de aanraking (knuffel), de

stille aandacht (het luisteren). Vanuit die
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openheid naar de andere toetreden en ‘zijn

wildernis doen bloeien als een roos’… 

Ook ontmoeting met de familie speelt daar-

in een rol. Laat mensen niet toe te vluchten

uit de maatschappij. Blijf ze affectief bege-

leiden er naar toe.

6. Christelijk optimisme: geen krampachtig-

heid en heimwee naar vroeger. De christelijke

boodschap is per definitie een blijde bood-

schap. Vier richtingswijzers blijven daarbij

essentieel:

• Blijf vreugde uitstralen: de basis van elke

universele spiritualiteit.

• Laat ruimte voor geloofscreativiteit ook

en vooral bij ouderen. Religieuze betutte-

ling is per definitie a-religieus. Elke religi-

euze act is een act van een unieke mens.

Daarin spelen leefjaren geen rol.

• Respect en waardering voor de eigenheid

van ieder mens.

• Schakel intergenerationaliteit en aan-

dacht voor nieuw leven in. ‘Elke nieuwe

geboorte is de geboorte van een nieuwe

wereld’. Opnieuw dit doop-adagio.

7. Het gebed: daarover zou ik alleen willen

stamelende onzekerheden schrijven en vragen

stellen. Een poging om spiritueel-vervuild

gruis van het hart te schrapen. Drie gedachten

hierbij:

Een eerste gedachte: als ik het zo moeilijk

heb om iets over mezelf in relatie tot gebed

te zeggen, hoe komt dit? Heb ik dat ergens

geleerd gekregen methodisch, systematisch,

kritisch? Drie elementen die samen het

begrip wetenschap opvullen. Nee! Wat mij

doet bidden is de manier waarop ik het heb

geplukt uit het leven. Is bidden aan te leren

of ligt de kiem ‘genetisch’ in ons? Of is bidden

genade of moeten wij vragend bidden tot

God: ‘Heer, leer ons bidden’. Of is bidden een

voortdurend zoeken naar contact met God,

een beetje zoals wij een relatie zoeken uit te

bouwen. Zouden er gebedstherapeuten

bestaan, gebedspsychiaters ? Ik heb ze niet

echt ontmoet. Biddende mensen, heb ik ont-

moet. Zij hebben mijn gebed getekend.

Misschien is dat God ontmoeten in de mens.

Misschien is dat de Godsnabijheid. Kan ik dit

overbrengen naar anderen, ouderen ?

Een tweede gedachte: gegroeid uit een tekst

van Marcus: ‘En in alle vroegte, het was nog

nacht, stond Hij op, ging naar buiten naar

een eenzame plaats en bleef daar bidden’.

Het is een van de meest getuigende zinnen

over Jezus. Minder spectaculair dan water in

wijn veranderen, minder sensatierijk dan een

lamme genezen of blinden doen zien. Maar

zoveel leerrijker. Maak midden alle drukte

steeds een ogenblik plaats voor jezelf, daal

af in jezelf en in de ontdekking van jezelf, en

je zal misschien God vinden. De kans bestaat

dat gedurende enkele seconden een tran-

scendente bliksemrelatie jezelf zal betreden.

Een beetje zoals een vergadering van twee,

drie uren, misschien een twinkelende

gedachte, een ingeving, of een oplossing

voor een probleem kan bieden, te midden de

vele nodeloze herhalende woorden van ver-

gaderende mensen. Misschien dat enkele

woorden tot een oudere, diezelfde twinke-

lende ervaring brengen, die een dag goed-

maken.

Een derde gedachte: Een individueel gebed

heeft een diepe persoonlijke waarde. Is

daarvoor dan nog een Kerk nodig om samen

christen te zijn? Ja, is mijn resoluut ant-
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woord daarop. Hoewel vele vragen mij daar-

rond blijven kwellen – niet rond de nood-

zaak van het Kerk-zijn, maar soms rond de

manier waarop die Kerk kerk is. Ik ben prak-

tiserend lid van de katholieke kerk. Hoe duid

ik dat dan, hoe harmoniseer ik dat met mijn

menselijke twijfels rond sommige standpun-

ten van die Kerk ? Ik kan het niet beter zeg-

gen dan met de woorden van de auteur Axel

Bouts in het merkwaardige boek Wij hebben

hem herkend (Davidsfonds, Leuven) waarin

katholieke gelovige BV’s getuigen als gelovigen:

‘Gezien de hoge moeilijkheidsgraad om in

mijn leven de Blijde Boodschap waar te

maken, zoek ik steun bij geloofsgenoten. In

mijn biotoop vind ik die in de katholieke

Kerk. Zij was de eerste die zich op de leer van

je Zoon beriep. Bij mensen is de eerstgebo-

rene vaak het lievelingskind van de ouders;

of dat met de Katholieke Kerk ook het geval

is, weet ik niet ? Ondertussen zijn er al heel

wat christelijke Kerken. Kijk, dat stemt mij

nu echt droef, God. Want er is maar één

boodschap en bovendien is die zeer eenvou-

dig, omdat je Zoon sprak tot ongeletterden.

Zijn parabels zijn helder als bronwater. Dat

Kerken uit elkaar zijn gegroeid heeft alles te

maken met menselijke hoogmoed en heel

weinig met de inhoud van de Blijde Bood -

schap’.

Ik wil met een positieve noot – of een wens

– eindigen: blijf zoeken met anderen naar

een concrete toepassing van de drie gelovi-

ge geesteshoudingen. Geloof, hoop, liefde.

Juist, de drie akten die reeds lang in de tijds-

lade van de vergetelheid liggen. Bij ouderen

kan en mag de hoop niet sterven. Doorgaan

met denken, voelen, verwachten is doorgaan

met leven. Elke leeftijd draagt in zich een

lente. Spiritualiteit is de grote inspirator

daartoe. Voor een christen is dan precies de

Verrijzenis het teken, het symbool, de waar-

heid van eeuwig leven.

Over de auteur

Hugo Verhenne is sinds

1998 Algemeen Voorzitter
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Hugo Verhenne is gehuwd

met Marie-Rose Heyse,

heeft vijf kinderen en 14

kleinkinderen. Deze bijdrage is gebaseerd op enkele

lezingen die hij over dit onderwerp gaf. De auteur is

te bereiken op verhenne.hugo@skynet.be.
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1. Aan- en inleiding: de pastoraal
geeft te denken

Wie naar Parijs gaat, kan niet om het Musée

Rodin heen. In dat museum rond de impres-

sionistische kunstenaar August Rodin

bevindt zich de wereldberoemde sculptuur

‘De denker’. Het beeld maakte oorspronkelijk

deel uit van ‘De hellepoort’, een gebeeld-

houwde museumdeur geïnspireerd op het

‘Inferno’ van Dante. De denker stelt er de

poëet Dante voor die diep verzonken over

zijn schepping nadenkt. 

Het beeldhouwwerk spreekt me heel sterk

aan, niet alleen als kunstvriend, maar ook als

pastor. ‘De denker' stimuleert me om regel-

matig tijd te nemen voor reflectie op mijn

werk. Regelmatig nadenken over waar ik

mee bezig ben, bewaakt mijn professionali-

teit en beschermt me tegen een mogelijke

burn-out. Reflectie helpt echter niet alleen

mij als pastor, het is ook fundamenteel voor

de pastoraal zelf. Het brengt haar bij de tijd

en verzekert haar toekomst. Zo voel ik mij

als pastor verantwoordelijk om na te denken

over de huidige uitdagingen die het pasto-

rale werkveld stelt. 

Enkele van die uitdagingen zijn: Hoe kunnen
we mensen vanuit een christelijke overtui-
ging op een hedendaagse manier bijstaan?

Wat is eigen aan de pastorale begeleiding en

waarin ligt haar meerwaarde? Hoe kunnen

we die specificiteit van pastoraal aan

patiënten, naasten, zorgverleners en direc-

tieleden verstaanbaar maken? Welk pasto-

raal concept is eng genoeg om de christelijke

identiteit te bewaren en ruim genoeg om

interdisciplinaire samenwerking te verzeke-

ren? Welke visie op pastoraal kan in onze

maatschappij het beroep van pastor

opwaarderen en aantrekkelijk maken? Een

antwoord op deze en andere vragen vind ik
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‘Opdat ze leven mogen bezitten en

wel in overvloed…’

Een moderne multidimensionale benadering van pastoraal



in de multidimensionale zielzorgbenadering1

van de Duitse arts en theologe Doris Nauer.

2. Het multidimensionaal ziel-
zorgconcept van Doris Nauer 

Doris Nauer ontwikkelt binnen de praktische

theologie (meer bepaald de poimeniek2) een

christelijk en hedendaags zielzorgconcept.

Aan de basis van dat concept ligt een multi-

dimensionaal christelijk gods- en mens-

beeld. Vanuit dat fundament komt Nauer

tot een specifieke invulling van zielzorg

bestaande uit een spiritueel-mystagogische,

een (psycho)therapeutische en een diaco-

nisch-ethisch en profetisch-kritische dimen-

sie. In wat volgt sta ik uitvoeriger stil bij die

verschillende aspecten van zielzorg. 

2.1 Het multidimensionaal christe-
lijk gods- en mensbeeld als funda-
ment van zielzorg 

Het specifiek christelijke van zielzorg heeft

te maken met het christelijk gods- en mens-

beeld van waaruit zielzorgers werken.

Daarom maakt Nauer dat gods- en mens-

beeld tot het theologische en antropologi-

sche fundament van zielzorg. Het gaat dan

respectievelijk om de drie-ene God ervaar-

baar als Schepper, mens en Geest en de ziel-

mens bestaande uit lichaam, psyche en

geest. In de volgende paragrafen probeer ik

een beschrijving te geven van dat multidi-

mensionaal christelijk gods- en mensbeeld. 

Het multidimensionaal christelijk godsbeeld

In de moderne praktische theologie durft

men God veelal niet te omschrijven. Moet er

toch iets over God gezegd worden, dan kan

dat alleen op basis van menselijke ervarin-

gen.3 Uit schriftelijk en mondeling overgele-

verde ervaringen blijkt dat God vaak op een

complexe, multidimensionale en ambivalen-

te manier ervaren wordt. Om al die gods -

ervaringen enigszins gestructureerd te kunnen

weergeven, kiest Nauer voor het triniteits-

beeld. Dat godsbeeld van een drie-ene

joods-christelijke God biedt immers de

mogelijkheid om op een drievoudige manier

over God te spreken, namelijk als Schepper,

mens en Geest.

Een eerste manier waarop God zich door-

heen de geschiedenis laat ervaren, is als

Schepper, Bondgenoot, Rechter en Bevrijder.

Christenen geloven in een persoonlijke God

die de Bron is van alles wat bestaat. Daarom

noemen ze God Schepper van hemel en
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1 Nauer verkiest de term ‘zielzorg’ boven ‘pastoraal’ omdat de twee termen een andere betekenis hebben. ‘Zielzorg’ is een specifie-
ke vorm van pastoraal handelen: het pastoraal handelen van een bepaalde beroepsgroep, van zielzorgers. ‘Pastoraal’ daarentegen
verwijst naar het handelen van alle christenen. Om die visie te onderbouwen, verwijst Nauer naar de pastorale constitutie van het
Tweede Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes. In die constitutie wordt ‘pastoraal’ omschreven als het gezamenlijk handelen van
kerk en christenen in een bepaalde tijd en situatie. Anders dan in Duitsland gebruikt men in Vlaanderen de term ‘pastoraal’ en niet
‘zielzorg’. De eerste term verwijst in Vlaanderen naar het handelen van een bepaalde beroepsgroep, van pastores. Bijgevolg respec-
teer ik in de beschrijving van het concept van Nauer de term ‘zielzorg’. Daarbuiten echter gebruik ik de meer vertrouwde bena-
ming ‘pastoraal’.

2 Poimeniek kan omschreven worden als ‘de leer van de zielzorg’.

3 Nauer omschrijft God als een ambivalent Geheim. Enerzijds is God een Geheim dat niet door mensen te ontraadselen valt.
Anderzijds laat dat Geheim zich op een tweevoudige manier ervaren, namelijk als immanent (dichtbij) en als transcendent (veraf). 



aarde. Deze God staat niet alleen aan het

begin van de schepping, maar blijft ook

nadien zijn schepping dragen. In het verlengde

hiervan geloven ze in een God die – ondanks

zijn toorn, zijn straffen en zijn gewelddadige

acties – uiteindelijk een verbond aangaat

met mensen.4 Die liefdesrelatie laat God zien

als Iemand die zich met mensen verbindt

(Bondgenoot), die onrecht aanklaagt

(Rechter) en die mensen de kracht geeft om

te bevrijden (Bevrijder).

Daarnaast is God in Jezus ervaarbaar als

God-mens. Christenen geloven dat God

tweeduizend jaar geleden in Jezus mens

geworden is. Door die incarnatie heeft God

ons hele menselijke bestaan van vreugde, lijden

en dood gedeeld. Onlosmakelijk verbonden

met het leven en sterven van Jezus is de

geloofservaring van zijn leerlingen. Na

Jezus’ dood hebben zij ervaren dat God

Jezus uit de doden heeft opgewekt.

Daardoor geloven christenen dat Jezus dé

Christus is en dat God heel Jezus’ leven

beaamt. Dat leven van Jezus stond in het

teken van het Rijk Gods, of het aanklagen

van elke relatie waarin het mens-zijn van

mensen bedreigd of aangetast wordt.

Bijgevolg kan handelen in de naam van God

en in navolging van Jezus nooit willekeurig

zijn. Het is steeds verbonden met het Rijk

Gods en haar profetisch-kritische opdracht

ten bate van de minsten. 

Ten slotte is God hier en nu ervaarbaar als

heilige Geest. Christenen geloven dat God in

het leven van elke mens voelbaar aanwezig

is als een steunende, bevrijdende en helende

kracht. Nauer spreekt hier in navolging van

Levinas over een God die zich in het gelaat

van de ander laat ontmoeten. Die aanwezig-

heid van God in elke mens heeft een dubbel

gevolg voor de zielzorg. Ten eerste hebben

zielzorgers niet de taak om God in het leven

van mensen binnen te brengen. God is

immers al aanwezig. Zielzorgers kunnen dus

enkel mensen begeleiden bij het ontdekken

van God in hun leven. Ten tweede is respect

voor de aanwezigheid van God in elke mens

en niet in eerste instantie medelijden de

drijfveer van zorg voor anderen. 

Nauw verbonden met het christelijk gods-

beeld is het christelijk mensbeeld: de ziel-

mens.

Het multidimensionaal 

christelijk mensbeeld 

Nauer zoekt de wortels van het christelijk

mensbeeld in de hebreeuws-joodse bijbel,

meer bepaald in het hebreeuwse woord

nefesh. Om dat woord in zijn ware betekenis

te verstaan, verwijst Nauer naar het schep-
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4 Nauer wijst hier op een vaak eenzijdig gelegde nadruk: hetzij op een liefhebbende, accepterende en vergevende God, hetzij op
een straffende en veroordelende God. Samen met Klessmann houdt ze een pleidooi voor een meervoudig verstaan van God waar-
bij de spanning tussen de immanentie en de transcendentie van de bijbelse God tot zijn recht komt. 

Reflectie helpt echter niet alleen mij als pastor,

het is ook fundamenteel voor de pastoraal

zelf. Het brengt haar bij de tijd en verzekert

haar toekomst. Zo voel ik mij als pastor 

verantwoordelijk om na te denken over 

de huidige uitdagingen die het pastorale

werkveld stelt.



pingsverhaal. Genesis 2,7 leest: “God vormde

de mens uit stof van de aarde en blies hem

de levensadem in de neus. Zo werd de mens

een levend wezen (nefesh/ziel).5” In die pas-

sage kan nefesh verstaan worden als levens-

adem, de adem die de mens tot een levend

wezen maakt. Bijgevolg toont nefesh twee

kenmerken van het christelijk mensbeeld.

Het eerste kenmerk is dat de mens gezien

wordt als verbonden met een wezenstich-

tende God.6 God en mens staan in een bij-

zondere relatie tot elkaar omdat de mens

door God in het leven is geademd.7 Het

tweede kenmerk sluit nauw aan bij het eerste.

Omdat de mens als een door God bezield

wezen wordt gezien, staat ‘ziel’ voor de hele

mens: de mens in alle dimensies van zijn

bestaan. Nauer neemt die hele levende mens

of ziel-mens als uitgangspunt voor het

multi dimensionaal christelijk mensbeeld. Zo

slaagt ze erin de mens bijbels-holistisch te

denken en het dualisme in het christendom

te overwinnen.8

Naar analogie met God bestaat de ziel-mens

uit verschillende onderscheidbare maar niet

te scheiden dimensies. Die dimensies van de

ziel-mens zijn het lichaam, de psyche en de

geest. In wat volgt ga ik daar uitvoeriger op in.

De ziel-mens bestaat in eerste instantie uit

een lichamelijke dimensie. Omdat het

lichaam een geschenk van God is en God

zich in en door het lichaam laat ervaren,

vraagt het lichaam om een zorgzame

omgang. Die waardering voor het lichaam

berust eveneens op de mogelijkheden die

het lichaam biedt. Zo kunnen mensen dank-

zij hun lichaam naar muziek luisteren, van

seksualiteit genieten, naar anderen gaan,

bloemen ruiken, eten proeven… Tegelijker -

tijd is het net het lichaam dat de mens tot

eindigheid veroordeelt. Iedere mens is

gedwongen om oud te worden, vaak veel te

lijden en uiteindelijk te sterven zodat het

lichaam weer tot stof wordt, zegt de psal-

mist.9 Ziekte, ouderdom, lijden, fragmentatie

en sterfelijkheid behoren dus wezenlijk tot

ons mens-zijn. Christenen kunnen zich met

die menselijke conditie verzoenen omdat ze

geloven dat ze niet het laatste woord heeft.

Ze leven in de hoop op een leven na de dood.
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5 De bijbel uit de grondtekst vertaald, Willibrordvertaling, ’s-Hertogenbosch, Katholieke bijbelstichting, 1995, p. 32: Genesis 2,7.

6 Nauer spreekt hier over de mens als ‘coram Deo’, als ‘in relatie tot God’. De letterlijke vertaling van ‘coram Deo’ is echter ‘voor het
aanschijn van God’.  

7 Naar analogie met God is de mens een ambivalent Geheim. De mens is een Geheim en bijgevolg nooit volledig te ontraadselen.
Daarnaast is de mens een ambivalent Geheim. De mens is enerzijds als evenbeeld van God, ‘nauwelijks minder gemaakt dan God’.
Mensen kunnen zoals God zelf leven scheppen en verantwoordelijkheid voor de schepping opnemen. Anderzijds zijn mensen ‘niet
de Schepper’. Zij zijn en blijven onvolkomen en sterfelijk. Naast die tegenstelling kent de mens nog een andere ambivalentie.
Omdat de mens uit liefde en tot vrijheid geschapen is, kan de mens tegen de liefde ingaan en zondigen. De mens kan daardoor
zowel slachtoffer als dader worden van zonde en schuld. Desondanks geloven christenen dat door de dood en de verrijzenis van
Jezus alle mensen verlost zijn. Langs de ene kant is de mens dus zondig en schuldig, langs de ander kant begenadigd en verlost. 

8 Het hebreeuwse woord voor levend wezen, nefesh, werd in de Griekse bijbel vertaald door psyche. De oorspronkelijke betekenis
van nefesh ging daardoor verloren. De mens werd voortaan gezien als dualistisch; als opgesplitst in psyche en lichaam. Psyche
stond voor het eigenlijke, onsterfelijke deel van de mens en lichaam voor het oneigenlijke, sterfelijke deel. Bijgevolg werd het
lichaam jarenlang in het christendom ondergewaardeerd. Nauer overwint die dualistische visie op de mens door weer aan te sluiten
bij het oorspronkelijke, bijbelse, holistische mensbeeld.

9 De bijbel uit de grondtekst vertaald, Willibrordvertaling, ’s-Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting, 1995, p. 802. 



Naast de lichamelijke dimensie heeft de ziel-

mens een psychische dimensie. Die dimensie

omvat de cognitieve, affectieve en creatieve

vermogens van de mens. Dat zijn vaardighe-

den die het leven van mensen kunnen verrij-

ken omdat ze de mens in staat stellen tot

het aangaan van relaties, het zich distantië-

ren van zichzelf, het vinden van zin, het

ontplooien van zichzelf, het re-, de- of con-

strueren van het levensverhaal... Tegelijker -

tijd kunnen die vaardigheden het leven van

mensen verarmen. Psychiatrische aandoe-

ningen leren dat mensen hun psychisch

evenwicht kunnen verliezen en psychopa-

thologische symptomen kunnen ontwikkelen.

Maar ook andere ziekten (zoals dementie) of

ouderdom kunnen leiden tot aantasting van

de psychische vermogens. 

Een laatste dimensie van de mens is de gees-

telijke dimensie. Die dimensie maakt de mens

tot een a priori spiritueel wezen. Een wezen

dat het vermogen bezit om zichzelf te tran-

scenderen en om sporen van God in het

leven te ontdekken. Een wezen dat in staat

is zijn eigen spirituele droomvleugels te ont-

vouwen. En een wezen dat kan aansluiten

bij zijn eigen innerlijke spirituele bronnen

om van daaruit kracht te putten voor het

leven. Tegelijkertijd kan dat vermogen ertoe

leiden dat mensen hun spirituele kracht-

bronnen niet vinden, dat ze in een religieuze

waan terechtkomen of dat ze elkaar religieus-

fundamentalistisch manipuleren. 

Die ziel-mens bestaande uit een lichamelijke,

een psychische en een geestelijke dimensie

kan niet los gezien worden van zijn sociale

levenscontexten.

Contextuele inbedding van de ziel-mens

De ziel-mens is een sociaal wezen; een

wezen dat niet bestemd is om alleen te blijven.

Bijgevolg moet de mens altijd in zijn sociale

omgeving gezien worden. Die sociale omge-

ving kan het leven van mensen zowel

bemoeilijken als vergemakkelijken. Het -

zelfde geldt voor de structuren waarvan de

mens deel uitmaakt: de sociale, de maat-

schappelijke, de ecologische, de economi-

sche en de politieke levenscontexten. Die

structuren kunnen het leven van mensen

bevorderen of belemmeren. Dat laatste

gebeurt bijvoorbeeld als mensen vast komen

te zitten in onrechtvaardige, onbarmhartige

en onmenselijke structuren. Zielzorgers heb-

ben dan de taak om in navolging van Jezus

profetisch-kritisch op te treden. Ze moeten

inhumane structuren aanklagen en mensen

uit die structuren bevrijden. 

De ziel-mens is niet alleen sociaal en struc-

tureel, maar ook historisch ingebed. Als his-

torisch wezen heeft elke mens een eigen

individuele levensgeschiedenis. Dat eigen

levensverhaal is verbonden met andere 

collectieve en familiale levensverhalen.

Chris tenen lezen dat individuele levensver-

haal vanuit het grote verhaal van de hoop.

De hoop dat men ondanks de donkere kanten

van het leven toch vreugde mag beleven aan

het aardse leven en dat met de dood het

individuele levensverhaal niet afgesloten is.

In wat vooraf ging, heb ik een schets gegeven

van het multidimensionaal christelijk gods-

en mensbeeld. In wat volgt wil ik vanuit dat

fundament het multidimensionaal ziel -

zorgconcept van Nauer verder uitbouwen.
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De inhoudelijke invulling van zielzorg  

Zich baserend op het fundament dat net

werd beschreven, komt Nauer tot een brede

definitie van zielzorg. Zielzorg is “zorg voor
de hele levende mens. Zorg die een leven in
volheid voor elke mens probeert te bevorde-
ren.10” Omdat die hele levende mens uit een

geestelijke, een lichamelijke en psychische

component bestaat en ingebed is in een

sociale context, omvat zielzorg respectievelijk

een mystagogische, een (psycho)therapeuti-

sche en een diaconische dimensie. In de vol-

gende paragrafen sta ik uitvoeriger stil bij

die verschillende dimensies van zielzorg.

De spiritueel-mystagogische dimensie

van zielzorg 

Omdat de mens een geestdimensie bezit,

heeft zielzorg altijd iets te maken met de

spirituele begeleiding van mensen. Spiri -

tuele begeleiding kan niet begrepen worden

als dogmatische waarheidsbemiddeling,

terechtwijzing, bedreiging, bekering, missio-

nering of bevrijding van demonen. Wat wel

wordt verstaan onder die vorm van zielzorg,

vindt Nauer bij de presentietheorie van

Andries Baart. Baart omschrijft zielzorg als

“in situaties van leed en crisis (…) een
bescheiden, terughoudend, ingetogen,
behoedzaam ‘er gewoon zijn’, erbij blijven,
meegaan, mee uithouden, bijstaan en bege-
leiden. Een zich verantwoordelijk voelen en
troosten, vooral als er niemand meer is of
als niemand nog iets kan doen.11” Toch vol-

staat die manier van begeleiden niet om te

kunnen spreken van spirituele begeleiding.

Spirituele begeleiding omvat naast een

bepaalde manier van ‘er zijn’ ook een niet-

opdringerig aanbod van spirituele ervaringen.

Voor dat mystagogisch aspect van zielzorg

sluit Nauer zich aan bij de Duitse theoloog

Karl Rahner. Volgens Rahner is mystagogie

“het zoeken naar sporen van God in het
alledaagse leven van elke mens.12”

Aansluitend bij de definitie van Rahner kan

mystagogische begeleiding begrepen worden

als het helpen van mensen bij het ontdekken

van God in het leven, het ontvouwen van de

spirituele droomvleugels, het ervaren van

spiritualiteit als een krachtbron voor het

leven, het nieuwsgierig worden naar het

christelijk gods- en mensbeeld en het zich

(beter) thuis voelen in het eigen geloof.

Mystagogische begeleiders hebben bijgevolg

de taak om op een hermeneutische manier

een weg te banen naar de diepte, naar de

innerlijke spirituele krachtbronnen. Daarvoor

zijn niet alleen theologisch-hermeneutische

vaardigheden, maar ook symbolisch-liturgi-

sche, mystagogische en spirituele vaardig-

heden vereist. Om dat alles te verwezenlij-

ken kunnen zielzorgers zich onder andere

beroepen op de ‘praktijk van de lege han-

den’. Die houdt in dat zij met lege handen en

enkel met zichzelf (met hun openheid, 

vertrouwen, geloof in God etc.) naar mensen

gaan, nietsdoen, samen zwijgen, een hand

vasthouden… Ze kunnen ook putten uit de

tweeduizend jaar oude schat aan christelijke

teksten, rituelen, zegeningen, sacramenten

en liturgische vieringen. Putten uit reeds

bestaande religieuze praktijken betekent
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10 D. NAUER, Pleidooi voor zielzorg, in Praktische Theologie 32/4 (2005) 465-483, p. 478.

11 A. BAART, Een theorie van de presentie, Utrecht, Lemma, 2001.

12 J.B.M. WISSINK (ed.), Toptheologen. Hoofdfiguren uit de theologie van vandaag, Tielt, Lannoo, 2006, p. 63.  



echter niet hetzelfde als alles zomaar over-

nemen. Religieuze praktijken moeten aan-

sluiten bij de hedendaagse spirituele

behoeften van mensen. Bijgevolg moeten

betekenisvolle praktijken bewaard worden,

net zozeer als verouderde praktijken 

vernieuwd moeten worden. Verder spelen

ook de praktijken die met de mystagogische

begeleider samenhangen een fundamentele

rol. Zielzorgers moeten hun eigen spirituali-

teit verdiepen door deelname aan retraites,

geestelijke begeleiding, theologische bij- en

nascholing enzovoort. Alleen zo kunnen

zielzorgers anderen op een geloofwaardige

manier spiritueel-mystagogisch begeleiden. 

De pastoraalpsychologisch-(psycho)thera-

peutische dimensie van zielzorg 

De ziel-mens omvat niet alleen een geeste-

lijke, maar ook een lichamelijke en een psy-

chische dimensie. Daarom heeft zielzorg

naast een mystagogische dimensie eveneens

een (psycho)therapeutische dimensie. Die

pastoraalpsychologisch-(psycho)therapeutische

dimensie verwijst naar de integratie van

verschillende13 psychologische en (psycho) -

therapeutische theorieën en methoden in de

zielzorg. Dankzij die integratie kan zielzorg

concrete levens- en crisishulp verlenen. Ze

kan meewerken aan het ontwikkelen van de

persoon en aan het individuele vermogen

om ethische beslissingen te nemen. Dat

betekent echter niet dat zielzorg gelijk is

aan (psycho)therapie, wel dat zielzorg een

helende dimensie in zich draagt. Die helende

dimensie wordt door Nauer verstaan als

“niet op een genezingswonder wachten of

samen een wonder biddend afdwingen,

maar vertrouwend op de eschatologische

helende kracht van God zich proberen te

verzoenen met de voorlopige fragmentatie

van het eigen bestaan, opdat men op basis

van deze verzoening opnieuw kracht kan

opbrengen om zelfs met pijn, handicap en

hopeloosheid verder te kunnen leven.14” Die

helende begeleiding vraagt van zielzorgers

niet alleen individuele basiscompetenties

zoals het bezitten van een stabiele persoon-

lijkheid, het kunnen aangaan van interper-

soonlijke relaties en het behouden van een

gezond evenwicht tussen werk en privé.

Naast die basiscompetenties vereist ze ook

allerlei psychotherapeutische en (non)-ver-

bale competenties. In de praktijk realiseert

die dimensie van zielzorg zich door een con-

centratie op het levensverhaal, de emoties,

de gedachten, de lichamelijke belevingen en

de familiestructuren. Meer concreet gebeurt

de begeleiding in de vorm van individuele

en groepsgesprekken en allerlei creatieve,

speelse en lichaamsgerichte bezigheden

zoals zingen, dansen, toneelspelen, schilde-

ren, muziek maken enzovoort. 
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13 Nauer wijst hier op het feit dat de meeste zielzorgers de gesprekstherapeutische grondhoudingen van empathie, congruentie en
acceptatie als specifiek voor hun beroep beschouwen. Wil zielzorg echter hedendaags zijn dan moet ze niet een, maar verschil-
lende psychologische richtingen integreren. Nauer denkt daarbij niet alleen aan de dieptepsychologie, de logotherapie, de gestalt-
therapie en de systeemtherapie, maar ook aan de spirituele therapie, de kunsttherapie en de creativiteits- en de clownstherapie.
Daartegenover is Nauer voorzichtig met de integratie van gedragstherapie (voornamelijk de cognitieve variant) in de zielzorg. 

14 D. NAUER, Katholieke Geestelijke Verzorging, in “Daarom mijnheer, noem ik mij katholiek!”. Het zelfverstaan van de katholiek
geestelijk verzorger. Syllabus Landdag Katholieke Sector van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
Nederland, Utrecht, 2006, p. 18.



De diaconisch-ethische en profetisch-kriti-

sche dimensie van zielzorg

Omdat de ziel-mens niet los staat van de

sociale omgeving is zielzorg meer dan indi-

viduele begeleiding. Zielzorg is ook altijd

zielzorg in een structuur; zielzorg in en voor

de samenleving als geheel. Die vorm van

zielzorg is niet te begrijpen als maatschap-

pelijk werk, wel als het bevrijden van mensen

uit inhumane structuren. Zielzorgers hebben

de taak om onrechtvaardige structuren te

benoemen, te bekritiseren en actief te

bestrijden. Die bevrijdingshulp bestaat uit

het aanzetten van mensen tot klagen, aan-

klagen en protesteren; het leren aan mensen

hoe ze zichzelf kunnen helpen (empower-

ment); het bevrijden van mensen uit inhu-

mane structuren door het oprichten van

netwerken en het helpen overleven van

mensen die in onveranderbare inhumane

structuren vastzitten. Het verlenen van

bevrijdings- en overlevingshulp vraagt van

zielzorgers allerlei competenties zoals team-

en managementcompetenties en structurele,

systeemtheoretische en (sociaal)politieke

competenties. In de praktijk zullen zielzor-

gers zich concentreren op het administratieve,

structurele, maatschappelijke en sociaal-

politieke vlak. Concreet gaat het om praktij-

ken zoals de alledaagse handelingen (bijv.

organiseren van het eigen werk, zorgen voor

het eigen kantoor, de kapel of de stille ruimte),

het leggen van allerlei netwerken (bijv.

begeleiden van vrijwilligers; samenwerken

met zelfhulpgroepen, extramurale instellin-

gen, parochies, zendende kerk, interne en

externe public relations), het sociaal-politieke

lobbywerk, het integratiewerk (bijv. deelname

aan personeelsvergaderingen, studiedagen,

bedrijfsuitstapjes, personeelsfeesten) en de

na- en bijscholing (bijv. meewerken aan de

bijscholing van medewerkers), het commis-

siewerk (bijv. meewerken in teams, organen

en commissies).

Zo kom ik aan het einde van de beschrijving

van het multidimensionale zielzorgconcept

van Nauer. Samenvattend is zielzorg alleen

hedendaags en geloofwaardig voor Nauer

als ze multiperspectivisch is. Anders gezegd,

als de mystagogische, de (psycho)therapeu-

tische en de diaconische zienswijzen met

elkaar verbonden worden. Dat betekent

echter niet dat elke zielzorger alle door

Nauer uitgewerkte praktijkvormen moet

uitvoeren! Wel dient de zielzorger – reke-

ning houdend met de behoeften van men-

sen, de eigen charisma’s en mogelijkheden,

de teamcapaciteiten en de structurele en

kerkpolitieke beperkingen – zwaartepunten

aan te brengen. Daarbij moet er echter op

gelet worden dat geen enkele van de drie

dimensies systematisch verwaarloosd wordt

door de zielzorger of het zielzorgteam. Als

dat wel het geval blijkt te zijn, dan moet

men zich de vraag stellen of er nog sprake

kan zijn van zielzorg als de totale zorg voor

de hele mens.

3. Het ontwikkelen van een
eigen multidimensionaal model 

Het eerder geschetste zielzorgconcept van

Nauer mag niet los gezien worden van het

door haar geschreven compendium15. In dat

compendium geeft Nauer een overzicht van

29 zielzorgconcepten. Nauer ordent die con-

cepten volgens drie verschillende perspec-

tiefdominanties: een bijbels-theologische,

een pastoraal-psychologische en een soci-
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aal-wetenschappelijke perspectiefdominan-

tie. Van elke concept geeft Nauer niet alleen

de inhoudelijke definitie en doelstelling(en),

het gods- en mensbeeld, de relevantie van

niet-theologische theorieën, het rol- en

competentieprofiel en de conclusies voor de

alledaagse praktijk en methodiek; Nauer

onderwerpt ook elk zielzorgconcept aan een

kritische analyse met vermelding van de

zwakke en de sterke punten. Nauer

beschouwt het compendium als een werk -

instrument voor zielzorgers aan de hand

waarvan zielzorgers een eigen multiperspec-

tivisch zielzorgconcept kunnen uitwerken.

Zielzorgers stellen hun concept samen door

uit elke perspectiefdominantie minstens één

zielzorgconcept te kiezen en de gekozen

concepten met elkaar te verbinden.

Ik hoop dat dit artikel pastores kan uitnodi-

gen om een eigen multidimensionaal ziel-

zorgconcept te ontwikkelen. Niet alleen

omwille van God of van zichzelf, maar voor-

al omwille van anderen… opdat ze leven

mogen bezitten en wel in overvloed! 
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A. MARCOEN, R. GROMMEN, N. VAN RANST (RED.), 
Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op ouder
worden en oud zijn, Lannoo Campus, 2006.

“Als de schaduwen langer worden” zou de titel van één of andere roman kunnen zijn. Niets is minder

echter waar, want zoals de ondertitel laat vermoeden hebben we hier te maken met een waar hand-

boek over de psychologische perspectieven op ouder worden en ouder zijn. Dit handboek is er gekomen

op initiatief van  het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Brussel, dat al jaren actief is op het

terrein van alles wat ouderen aanbelangt. Zij vonden de tijd rijp om hun expertise te bundelen temeer

er op dit terrein in het Nederlandstalig gebied bijna geen publicaties zijn. De auteurs hebben de bedoeling

de belangrijkste thema’s en wetenschappelijke inzichten inzake de psychologie van het ouder worden

aan bod te laten komen in een toegankelijke taal. Zij doen dit op een voortreffelijke wijze in vijf delen.

In een eerste deel gaan ze in op de psychogerontologie als wetenschap. Daarin wordt onder andere

ingegaan op de verschillende manieren waarop de psychogerontologie als wetenschap te werk gaat.

Ook wordt er aangegeven hoe wij allen, zowel leken als wetenschappers, beïnvloed worden door impli-

ciete of expliciete ouderenbeelden. Daarnaast komt ook de oudere als zinzoeker aan bod.

In een tweede deel worden allerlei veranderingen die bij het ouder worden horen van naderbij bekeken:

psychologische veranderingen, lichamelijke en cognitieve veranderingen, verschuivingen in tijdsbeleving,

wijzigingen in zelfbeleving,…

In deel drie verkennen de auteurs het relatienetwerk van de oudere. De partnerrelatie wordt beschreven

met veranderingen in intimiteit en seksualiteitsbeleving. Er wordt nagegaan welke gevolgen het ouder

worden heeft op de bredere familiekring (kinderen en kleinkinderen, broers en zussen). Er wordt ook

gewezen op het belang van vriendschap op latere leeftijd, en dit o.a. als bescherming tegen eenzaam-

heid. Er wordt hakhout gemaakt met het hardnekkige vooroordeel dat ouderen per definitie ‘eenzaam’

zouden zijn. Tegelijk wordt aangegeven hoe men eenzaamheid kan vaststellen en welke interventies

men kan doen om eenzaamheid aan te pakken.

Deel vier, optimaal ouder worden, gaat in op het welbevinden van ouderen en ontwikkelingstaken in de

ouderdom. Tegelijk wordt aangegeven wat onder succesvol ouder worden moet worden verstaan.

Het laatste deel bespreekt de psychische problemen en stoornissen die bij ouderen kunnen voorkomen.

Hier wordt een hoofdstuk gewijd aan een pastoraal niet onbelangrijk aspect van ouder worden nl. de

zingevingsvragen bij ouderen en hoe ouderen daarop een antwoord moeten zoeken om tot levensver-

vulling te komen. Hier verwijst Marcoen naar de invloedrijke logotherapie van Viktor Frankl die bena-

drukt dat een mens, in welke situatie hij ook zit, jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond, de opdracht

heeft een zin te zoeken voor zijn leven. 

Deze meer dan 400 bladzijden Vlaamse gerontologie kunnen beschouwd worden als HET basiswerk voor

de psychologische perspectieven van het ouder worden. De diepgang en de verwijzingen naar vaak heel

recent onderzoek maken het tot een bijzonder geslaagd studieboek. De heel gestructureerde indeling

maakt dit boek ook geschikt als naslagwerk. Dit boek mag niet ontbreken in de bibliotheek van een

woon- en zorgcentrum, ook omdat het relevant is voor de praktijk en algemeen aanvaarde opvattingen



(bv. met het ouder worden gaat het geheugen achteruit,…) in vraag stelt of minstens nuanceert. Het

boek bevat niet alleen een schat aan kennis en informatie, het is ook met wijsheid geschreven. Zeer de

moeite waard.

Marc Van Wesemael

L. VAN DE VEN, Ouder worden. Het leven als antwoord,

Davidsfonds, Leuven, 2004, 226p.

Luc Van de Ven is klinisch gerontopsycholoog, verbonden aan de Universitaire Ziekenhuizen van de

KULeuven. Reeds 25 jaar begeleidt hij daar ouderen met hun families. 

In dit boek, ‘Ouder worden’, gaat hij in op verschillende thema’s die hij in zijn praktijkbegeleiding is

tegengekomen. Het gaat om gekende thema’s als dementie, verdriet bij ouderen,… Maar ook thema’s

waarover voor groot publiek minder is gepubliceerd zoals geneesmiddelenafhankelijkheid, ouderenmis-

handeling, persoonlijkheidsstoornissen,…

Bij elk thema start de auteur met één of ander verhaal, waarmee hij het thema wil inleiden en tegelijk

wil voorkomen dat enkel een theoretische benadering wordt gegeven. Hij wil de oudere, zijn persoon

en zijn verhaal concreet aan het woord laten. Dit maakt het geheel zeer herkenbaar en aangenaam om

lezen.

Marc Van Wesemael

A. BROERS, Het verhaal van je leven. Een lees- en handboek voor onderling

pastoraat van ouderen, Unie KBO, ’s-Hertogenbosch, 2004.

Over dit merkwaardige boekje moesten we wel berichten in het huidige nummer van de pastorale

nieuwsbrief. Het is een uitgave van de Unie KBO, de grootste ouderenorganisatie van Nederland. Het

boekje is tot stand gekomen vanuit de ervaring dat ouderen (ook) onderling aan pastoraat (kunnen)

doen. Auteurs van dienst zijn – naast A. Broers – A. Van Balkom, R. Mes, N. Jacobs-Rouleaux en A.

Verweij. 

Dat er steeds minder priesters, religieuzen en pastoraal werkenden zijn, is slechts één van de aanleidingen

voor deze publicatie. Een andere, meer inhoudelijke motivatie is het besef dat een geloofsgemeenschap

gedragen wordt door de gelovigen zelf. ‘Onderling pastoraat betekent: elkaar het sacrament van de

nabijheid geven, de weldaad van aandacht’ (p. 8).

Vijf thema’s worden in evenveel hoofdstukjes behandeld: omgang met de tijd, ouder worden als grens-

ervaring, relaties, afscheid en ten slotte geloof. Ieder hoofdstuk bevat tekstjes, gedichten, stellingen,

vragen,… om over na te denken of om over in dialoog te treden. Dit is geen boek om in één keer uit te

lezen, maar om af en toe eens ter hand te nemen. Zowel de vormgeving als de inhoud is zeer verzorgd.

Het concept van ‘onderling pastoraat’ is vermoedelijk wel wat optimistisch (in Vlaamse context), maar

het boek kan zeker een grote hulp zijn in pastorale begeleidingssituaties. Een aanrader.

Pieter Vandecasteele
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H. HESSE, De kunst van het ouder worden, Soesterberg, Aspect, 2001.

De alom geprezen en graag gelezen Herman Hesse heeft nooit de bedoeling gehad één of ander essay
te schrijven over het ouder worden. Wel kunnen we hier en daar verspreid in het uitgebreid werk van
deze nobelprijswinnaar gedichten of romanpassages aantreffen die betrekking hebben op ouderdom.
Zelf werd hij 85 jaar en heeft hij dus het geluk gekend over het ouder worden ruim te reflecteren. Volker
Michels, die zich verdiepte in het oeuvre van Hesse, selecteerde passages uit romans, brieven, gedichten
en gebeden rond het thema ‘de kunst van het ouder worden’. Een verrassende verzameling, verrijkt met
foto’s van Hermans zoon. Een niet te versmaden kleinood voor elke Hesseliefhebber en voor iedereen
die zoekt naar mooie teksten rond ouder worden! 

Marc Van Wesemael

K. REESTMAN, Leef-tijd. Duizend en één spreuken over ouder worden,
Damon, 1995, 158.

Reestman zorgt met deze verzameling voor een handzaam boekje met welgeteld 1001 spreuken en
gezegden over het ouder worden. Heel gevarieerd, vanuit verschillende tradities (Seneca, Leonardo da
Vinci, Chang Chao (Chinees), vanuit Jiddische wijsheid,…). De spreekwoorden zijn ondergebracht in
algemene rubrieken (dood, maatschappij, ouderdom-negatief, ouderdom-positief, leren,…) waardoor je
er gemakkelijk je weg in vindt.  De moeite om zo nu en dan eens ter hand te nemen. Inspiratie is dan
nooit ver weg.

Marc Van Wesemael

G. RIMBAUT, Soutenir une démarche spirituelle en milieu hospitalier. 
Analyse de dialogues vécus en aumônerie hospitalière et réflexion théologi-
que pour l’action pastorale, Lumen Vitae/Novalis, Bruxelles, 2006.

Vastgeroest of spiritueel levend? Zodra iemand spreekt, getuigt hij van de wijze waarop hij in het
bestaan staat. Levend is iemand die, verankerd in de harde realiteit, het leven (toch) als geschenk kan
ontvangen, deze gave kan erkennen, en vanuit de overvloed van zijn innerlijk, weer leven kan doorge-
ven aan anderen. Mensen in spirituele nood daarentegen kunnen de contradicties van het leven niet
behappen, hebben eerder een pessimistische visie op de mens, spiritualiseren hun zelfgenoegzaamheid
en gaan oordelend met anderen om. Kortom, ze zijn niet in staat om de gave(n) van anderen te erken-
nen noch om die van zichzelf terug te geven. 

Deze ‘dynamique du don’ die mensen levend houdt, kwam Rimbaut op het spoor doordat ze op zoek
ging naar de wijze waarop ziekenhuispastores hun begeleiding vorm geven, nu minder beroep gedaan
wordt op het kerkelijk invullen van rituelen. Rimbaut verzamelde – in het kader van haar doctoraat in
praktische theologie aan de universiteit van Angers – 158 pastorale gesprekken en ordende deze in drie
groepen (p. 47-48). Mensen die geen openheid vertonen voor verticale transcendentie of het oneindi-
ge, of daar niet naar verwijzen, vormen een eerste groep. Daarnaast zijn er mensen die refereren naar
een transcendente ervaring zonder deze in verband te brengen met godsdienstigheid. De derde groep
bestaat uit mensen die zichzelf expliciet christelijk noemen en bijgevolg trancendentie godsdienstig
interpreteren. Zoals verwacht zijn er in alle drie de groepen, zowel spiritueel levende mensen als personen
die tegen voor hen onoverwinnelijke obstakels aanlopen in hun spiritueel leven. 
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Al dan niet spiritueel leven, blijkt samen te hangen met een houding van erkenning (p. 87). Erkennen

van wat men krijgt blijkt fundamenteel te zijn. Door te erkennen, wordt egocentrisme doorbroken, kan

de persoon zich openen. Zonder deze primaire beweging, weg van zichzelf, is spiritualiteit onmogelijk.

Mensen met een pover spiritueel leven blijven op zichzelf besloten. Rimbaut merkt op dat deze geslo-

tenheid zichtbaar wordt in ongenoegen over het verleden, actueel op zichzelf besloten behoeften, en

de onmogelijkheid om de ander(en) als partners in een gezamenlijk project te erkennen. Terwijl spiritu-

eel leven juist gekenmerkt wordt door de erkenning van het onverwachte dat zich zomaar, vaak in de

meest benarde situaties, als geschenk aandient. Een erkennende houding komt overeen met een opti-

mistische ingesteldheid. Ze weigert veroordeling en uitsluiting, en opent een broederlijke verhouding

met alle mensen. 

Gaat spiritualiteit gepaard met godsgeloof, dan wordt geloven een werkwoord. De persoon engageert

zich dan tot een liefdesrelatie die concrete constructieve actie onderneemt, zowel ten bate van mede-

mensen als ten bate van de ontwikkeling van alle leven. Spiritualiteit heeft de neiging het hele leven

te doordringen. 

Door de gesprekken tussen patiënten en ziekenhuispastores te ontleden, ontstond een visie op pasto-

rale begeleiding als spirituele begeleiding1. Daaronder verstaat Rimbaut de begeleiding van alle vormen

van spiritualiteit, ook de christelijk geïnspireerde. De ommekeer van ‘dood’ naar ‘levend’ gebeurt immers

vanuit de ontmoeting met de (A)ander(en). Waar de verschrikking van het actuele leven taal krijgt,

erkenning en medeleven, kan de persoonlijke eindigheid doorworsteld worden, tot er nieuwe openheid

ontstaat voor de kleine schoonheid, de genegen gebaren van naasten en de relatie met God. Om deze

weg te begeleiden moet men aan den lijve weten hoe het werkt, moet men zelf deze weg van (tegen-

sprekelijke) ontmoeting gaan, open en bereid zijn om door ontmoetingen te veranderen. Deze spiritu-

ele weg begeleiden, verandert bijgevolg de rol van de pastor, die meer aanwezig en open-barend het

evangelie moet vertolken (p. 100). 

Ervaringen van spiritueel leven en (christelijk) gelovig leven komen overeen voor wat hun drievoudige

grondstructuur betreft: opgave/gave (1), ontvankelijkheid (2), zelfgave (3). Alle spiritualiteit wortelt in

de werkelijkheid zoals die is, vol van (levens)opgaven (zoals bv. ziekte of tegenslag) en levenskansen

(mogelijkheden die zich doorheen de tegenslag aandienen zoals bv. genieten van vriendelijke verzor-

ging) (1). Het is wat het is. De persoon moet zich hoe dan ook met deze ambivalente realiteit verhou-

den. Een gelovige dient zich doorheen de confrontatie met de dagdagelijkse werkelijkheid te verhou-

den met zijn grond, de Ander, God. Doorheen deze confrontatie met de werkelijkheid, ontvangt de per-

soon zichzelf als nieuw, anders zichzelf (2). Daarvoor is gesprek nodig. In gesprek kan het hart een door

de ander gericht woord horen, waardoor de persoon zichzelf door de ogen van de ander, anders, als

nieuw kan ontvangen. Het is wat het is, gekregen goed. Rimbaut noemt de gelovige tegenhanger van

deze zelfaanvaarding ‘zichzelf ontvangen van Jezus-Christus, Woord ten leven’. Zelf vertaal ik dit als ‘mij

in navolging van Jezus Christus geborgen weten in het levenwekkend woord van God die mij liefheeft’.

En tenslotte blijft de persoon spiritueel op zijn honger zolang hij zich vanuit dit aanvaard weten, niet

kan engageren in de erkenning van en in gemeenschap met anderen (3). Het is wat het is, gekregen om

te geven. Gelovig heet dit ‘met God en mensen in gemeenschap leven en Gods levensgave al doende

gedenken’. 

Pastorale gesprekken focussen op de spirituele ontwikkeling van mensen voor zover ze helpen om de
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werkelijkheid te erkennen zoals die is, ze de openingen in het gesprek te baat nemen om mensen te hel-

pen opademen en hen helpen terug thuis te komen in gemeenschap met anderen. Doordat de pastor

naar God verwijst, kan hij mensen helpen om zichzelf weer in gesprek te brengen met de Ander, en diens

inzet erkennen als zijn unieke bijdrage aan Zijn wereld, ‘Rijk Gods’. In die zin kan de pastor functione-

ren als een soort interface tussen spiritueel leven en doorleefd gelovig leven.

Marina Riemslagh

J. RATZINGER – BENEDICTUS XVI, Jezus van Nazareth, Lannoo, 2007.

In meerdere opzichten is het Jezusboek van paus Benedictus XVI uniek en origineel. Ten eerste is het

genre van het boek moeilijk te definiëren; het is niet zomaar theologie, exegese of spiritualiteit. Het is

een diepgravende combinatie van deze drie elementen, waarbij de schrijver er niet voor terugdeinst zijn

eigen zoektocht naar Jezus op een openhartige manier te verdisconteren.2

Ten tweede stelt de paus uitdrukkelijk dat het niet gaat om een leerambtelijk document. Hij geeft zijn

persoonlijke visie weer en is graag bereid daarover in discussie te treden. (Hier ligt trouwens de reden

waarom het voorwoord zowel ondertekend is met ‘Joseph Ratzinger’ als met ‘Benedikt XVI’.) 

Ten derde levert het boek een belangrijke en gezaghebbende bijdrage aan een permanent debat dat

zowel professionele theologen als gewone gelovigen beroert, en dat draait rond de even simpele als

beklijvende vraag: wie was/is die Jezus toch? Uit de manier waarop Ratzinger deze vraag behandelt, zullen

theologen zowel als niet-theologen veel inspiratie kunnen putten. En vanzelfsprekend zal zijn benade-

ringswijze ook tot discussiestof leiden. 

Qua opbouw kent het boek een logisch en helder patroon, dat min of meer de gang van Jezus’ optreden

volgt zoals we dat kennen vanuit het relaas van de vier evangelisten. De tien hoofdstukken voeren de

lezer mee vanaf de doop van Jezus in de Jordaan, over zijn verkondiging van het Rijk Gods en de

parabels heen tot aan de transfiguratie. Voorts besteedt Ratzinger uitvoerig aandacht aan de bergrede,

het Onzevader, de uitspraken van Jezus over zichzelf, de apostelen en de meest opvallende dragende

metaforen uit het Johannesevangelie (zoals bvb. ‘water’, ‘herder’ en ‘brood’). 

In dit verband is het belangrijk om erop te wijzen dat dit Jezusboek een ‘eerste deel’ is. Ratzinger hoopt

nog tijdens zijn pontificaat verder te kunnen werken aan zijn project. Hij wil daarin ondermeer nog de

verhalen over Jezus als kind en de gebeurtenissen rond zijn dood en verrijzenis verwerken. 

De fundamentele leessleutel die Ratzinger gebruikt om de figuur van Jezus op het spoor te komen, is

enerzijds zijn relatie tot de Vader, en die van de Vader tot zijn Zoon. Het is Ratzingers overtuiging dat

de discussies over en de zoektochten naar de ware historische Jezus weliswaar zin hebben, maar dat die

uiteindelijk niet tot de kern van de zaak kunnen doordringen – tenminste niet wanneer ze claimen op

een ‘louter historisch’ standpunt te blijven staan. 

Anderzijds hecht Ratzinger veel belang aan het begrijpen van de evangelies vanuit hun voeding door
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het Oude Testament en hun specifieke verstaanscontext. Geduldig en nauwgezet legt hij uit hoe de

betekenis van vele nieuwtestamentische passages slechts begrepen kan worden met een beroep op de

bijbel als één samenhangend geheel. Daarom is het in de visie van Ratzinger nefast om het Oude

Testament niet of slechts beperkt bij de boodschap van Jezus te betrekken. Maar ook tussen de evan-

gelies onderling en aangaande de andere geschriften van het Nieuwe Testament kunnen volgens hem

geen principiële (onder)scheidingen worden aangebracht. 

Een bijzondere plaats evenwel wordt in het boek aan Mozes verleend. Het is bovenal zijn band met God

die volgens Ratzingers lezing van de heilsgeschiedenis door Jezus nóg geïntensiveerd is. Want terwijl

Mozes God niet van aangezicht tot aangezicht kon (en mocht) zien, is de vertrouwdheid van Jezus met

zijn Vader van dien aard, dat hij ook het allerintiemste met hem deelt. En daarvan heeft hij op een

indringende manier in woord en daad, in gebaar en lot getuigenis afgelegd. 

Deze sterke christologische focus doordesemt het hele boek. Ratzinger gebruikt hem bovendien, wan-

neer hij de link legt met de actuele gang van zaken in de wereld. Het is zijn overtuiging dat een meer

authentieke ontmoeting met “Jezus van Nazareth” de mens en de wereld van vandaag allerminst kwaad

zou doen. Integendeel, personen, structuren en mentaliteiten doen er goed aan zich te (her)profileren

naar het modelvoorbeeld van Jezus. Indien zij daarin slagen, en precies in de mate ze erin slagen dat te

bewerkstelligen tot op de diepste niveaus van de werkelijkheid, brengen zij het Rijk van God waarlijk

naderbij. Ratzinger komt bij deze toepassingen vaak kritisch uit de hoek, maar bemoedigt ook. Vanuit

zijn optiek is de kritiek er niet om te ondergraven maar om nieuwe fundamenten te leggen, of om de

soliditeit van aloude fundamenten aan te tonen. 

Wie het traject van Ratzinger als theoloog én paus tot hiertoe heeft gevolgd, zal overigens een aantal

overeenkomsten zien met accenten die hij ook elders heeft gelegd. Zo is het thema van de liefde opval-

lend aanwezig in het Jezusboek, net zoals in zijn eerste encycliek Deus caritas est. In beide teksten

grondt de liefde waartoe alle mensen zijn opgeroepen, uiteindelijk in de liefde van de Vader tot de Zoon

en/in de Heilige Geest. Daarnaast is ook de zelfgave van God in het sacrament van de eucharistie pro-

minent aanwezig in het Jezusboek – een gedachte die de ruggengraat vormt voor de onlangs verschenen

apostolische exhortatie Sacramentum caritatis. Vaktheologen zullen daarbovenop nog talrijke parallel-

len ontdekken met Ratzingers uitvoerige discussie met de moderniteit,3 met standpunten die hij eerder

innam in exegetische kwesties, en met theologische ideeën die hij in eerdere geschriften ontwikkelde. 

Blijft in dit alles overeind dat Ratzinger zonder twijfel een erudiet en inspirerend denker is. Zeer stevig

geworteld in de traditie van het – hoofdzakelijk – Duitse theologische onderzoek, wijst hij in dit

Jezusboek wegen aan om op het spoor te komen wie Jezus moet geweest zijn. Het is daarbij de expli-

ciete bedoeling van de schrijver dat de lezers in staat zullen zijn om via die wegen andere te vinden, en

om ook andere zoekers wegen aan te wijzen. Want het is slechts wanneer mensen samen op weg gaan,

dat hij in hun midden komt, en herkend wordt… 

Dr. Joris Geldhof
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3 Treffend in dit opzicht is het feit dat Ratzinger naar aanleiding van verschillende inzichten expliciet de discussie aanbindt met de
liberale theologie. In zijn ogen zijn haar reconstructiepogingen van Jezus’ leven en de reducties van zijn betekenis tot een moreel
voorbeeld, misleidend. 
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Expertisenetwerk zorgpastoraat

Frieda Boeykens

Op 3 juli 2007 is in de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) het expertisenetwerk zorgpastoraat boven

de doopvont gehouden. Het initiatief daartoe werd genomen door het Academisch Centrum voor

Praktische Theologie. Dit Centrum heeft als kernopdracht de professionalisering en vorming op acade-

misch niveau van al wie beroepsmatig of vrijwillig actief is in het pastoraat (cf. theopraxis.eu). Met het

expertisenetwerk zorgpastoraat wenst het Centrum de praktijkervaringen en de vragen uit de pastora-

le zorgsector in dialoog te brengen met het wetenschappelijk onderzoek en de academische reflectie in

(praktische) theologie en menswetenschappen. Pastores uit de diverse zorgsectoren (algemene zieken-

huizen, psychiatrie, woon- en zorgcentra en gehandicaptenzorg) en leden van het Academisch Centrum

voor Praktische Theologie gaan gedurende twee academiejaren samen op weg in een learning commu-

nity. In een aantal bijeenkomsten zullen zij via uitwisseling, input en reflectie zich buigen over de vraag:

‘Wat is de plaats van de spirituele zorg in de totaalzorg in de instelling? Wat is de identiteit van de spi-

rituele zorgverlener die bij uitstek de taak heeft om deze plaats te bewerkstelligen en waar te maken

(exploreren van eigenheid, opkomen voor deze eigenheid en communiceren van deze eigenheid). Wie is

hiervoor het meest competent en gespecialiseerd? Hoe verhoudt deze spirituele zorgverlener zich

tegenover de andere actoren in de zorginstelling, met name (1) het management van de zorginstelling,

(2) de collega’s zorgverleners, (3) de andere levensbeschouwelijke consulenten en (4) de cliënten? Welke

taal (talen) hanteert de spirituele zorgverlener het best in zijn/haar communicatie met deze actoren.

Rekening houdend met de context van secularisering en pluralisering in de samenleving, in de instel-

ling en bij de spirituele zorgverleners zelf.’ 

De resultaten van dit gezamenlijk gedragen project zullen verwerkt worden in publicaties, bijdragen aan

congressen en vorming. 

Schat in aarden vaten – pastoraat in het aangezicht van broosheid en
destructiviteit. Individuele en systemische 
perspectieven.

Marina Riemslagh

Van 7 tot 14 augustus ging in Krzyzowa nabij Wroclaw in Polen een gevarieerd pastoraal congres door

met een 200 deelnemers uit 52 landen. Het was de achtste vierjaarlijkse Internationale Conferentie voor

'Pastoral Care and Counselling' (ICPCC). Het ICPCC is een congres voor pastoraal deskundigen uit al de

christelijke en joodse denominaties ter wereld, voor pastores zowel uit de territoriale als uit het instel-

lingenpastoraat, praktijkbegeleiders, theologen, psychologen en andere wetenschappers. Daarnaast

organiseren de verschillende continenten om de vier jaar een gelijkaardig continentaal congres voor de

eigen regio. We kijken nu al uit naar het Europese Congres dat in 2009 zal doorgaan in Leuven. Een

unieke kans voor Vlaamse pastores om met collega’s uit andere Europese landen kennis te maken en

ervaringen te delen over de mogelijkheden en moeilijkheden van pastoraat in verschillende contexten.
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Voorafgaand aan het internationaal congres te Krzyzowa werd in Dresden (Duitsland) van 4 tot 7

augustus een precongres georganiseerd onder de titel ‘Broers en zussen door keuze’, doelend op de

wereldwijde verbondenheid van mensen. Ogenschijnlijk kunnen we kiezen ons de ellende van anderen

al dan niet te laten aangaan. Maar is dat zo? Zijn we op basis van het evangelie niet verplicht om zorg

te dragen voor elkaar? 

In Dresden kreeg de oproep tot verbondenheid met mensen in moeilijkheden concreet gestalte in

‘reflecting teams’. Deze werkmethode, die ook in ons land gebruikt wordt in de geestelijke gezondheids-

zorg, werd uiteengezet en geïllustreerd met een video. In plaats van multidisciplinair overleg ‘achter de

rug van de cliënt’ te organiseren, is de patiënt aanwezig bij de reflectie. Hij/zij kan luisteren naar wat

‘over’ hem/haar gezegd wordt. Deze werkwijze dwingt de teamleden met meer respect en minder objec-

tiverend ‘over’ de aanwezige cliënt te spreken. Dit heeft tot resultaat dat de cliënt opgebouwd wordt

en dat hij/zij direct kennis kan nemen van de vragen die bij beroepskrachten leven. Om te ervaren wat

dit in concreto betekent, werden de deelnemers in internationale groepjes van vijf verdeeld. Om beur-

ten vertelde een van hen wat hem/haar kracht gaf in conflicten, waarna de overige groepsleden hier-

op reflecteerden. Inderdaad, een weldadige oefening!

De tweede dag toonde Charles Waldgrave uit Nieuw Zeeland hoe individueel pastoraal werk kan leiden

tot sociale actie. Toen de armoede in Nieuw Zeeland steeg, werden pastores geconfronteerd met een

toenemende vraag naar geestelijke begeleiding. Dit leidde tot de constatatie dat ze nog enkel bezig

waren om mensen te leren omgaan met armoede. M.a.w. ze hadden armoede als feit aangenomen. In

overleg met de bisschoppen van het grootste kerkgenootschap in Nieuw-Zeeland werd als tegen¬bewe-

ging een gelovige mars georganiseerd met een politieke ommekeer als gevolg: de armoede werd terug-

gedrongen. Pastores zijn door deze gezamenlijke actie zowel woordvoerders geworden van het leed van

mensen als generatoren van hoop. Zij ondervonden vast dat het anders kan, dus doen ze er iets aan.

Meteen is het thema gezet voor het congres zelf: schatten in aarden vaten. Ieder van ons herbergt een

goddelijke schat, die al te vaak door onze menselijke aard wordt verdonkeremaand.

Na de officiële congresopening in Krzyzowa (Polen), werden de eerste drie verhalen verteld: verhalen

van overleven in verdrukking, als vreemde op onbekend terrein en bij ziekte. Juist dan wordt aanspraak

gemaakt op de schat die in ons verborgen is. Laten we ons kraken door het onheil of laten we ons door-

heen de miserie raken door Diegene die groter is? De drie verhalen toonden de noodzaak om aan de

volgende generatie te laten zien dat dit laatste ook in onmenselijke omstandigheden mogelijk is. 

Vervolgens werden de lezingen in zogenaamde ‘small groups’ verbonden met de verhalen van de con-

gresgangers. Wat in de voordrachten tot uiting kwam, gebeurde niet alleen ‘ginds’ en ‘toen’. Ook hier

en nu worden wij geraakt door wat ons dreigt te vernietigen. Ook hier en nu zijn wij geroepen ons op

de Eeuwige te beroepen om ons samenleven op te tillen. Luisteren en delen in deze kleine internatio-

nale groepjes maakt van het congres een pastoraal gebeuren. Door onze kleine en grote verhalen aan

elkaar te linken, worden we immers in onszelf geheeld en met elkaar verbonden. In gesprek met elkaar

merkten we dat er geen schat te ontdekken is, tenzij doorheen de erkenning van onze kwetsbare gebro-

kenheid. 

De individuele verhalen werden theologisch gekaderd door prof. Fuchs uit Duitsland en voorzien van

een socio-politieke achtergrond door prof. Schmiedt-Streck uit Brazilië. Fuchs hoorde de kreten van de

slachtoffers en gaf daarop exegetisch gegronde antwoorden. Omwille van een beloftevolle toekomst,
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toonde hij een genadevolle God die de daders vergeeft en hun daden afkeurt. Deze God heeft kracht

binnen de geschiedenis waar mensen elkaar tot erkenning en vergeving bidden. Fuchs verbeelde een

hiernamaals, waar slachtoffers de littekens van het leed dragen en daders de tekens van hun onvolko-

menheid. Gods rechtvaardige genade leidt immers niet tot vergeten. Schmiedt-Streck schilderde de des-

integratie van Braziliaanse families. Door toenemende werkloosheid kunnen mannen niet meer bijdra-

gen aan hun gezin, waardoor ze geen waardering meer krijgen. Vrouwen en kinderen houden het gezin

recht met prostitutie. Zo ondermijnt het liberale systeem de menselijke waardigheid van opeenvolgen-

de generaties. 

De grote lezingen werden afgewisseld met de eerder beschreven kleine small gespreks- en werkgroe-

pen. De deelnemers konden kiezen uit meer dan 30 workshops, waaronder een van M. Riemslagh over

de groepsbegeleiding van vrouwen na abortus. 

De universiteit van Wroclaw ontving het congres met een lezing over Bonhoeffer. In tegenstelling tot

de andere bijdragen, viel deze uiteenzetting wat zwakjes uit. De lezing was eerder een opeenvolging van

feiten, dan spiritueel doorleefde theologie. Na een ontvangst op het stadhuis, maakte de wandeling

door Wroclaw met een bezoek aan vier levende geloofsgemeenschappen (katholieken, lutheranen,

orthodoxen en joden), de dag goed. Een oecumenische dienst sloot het bezoek gepast af. 

Vanuit vier continenten werden de uitdagingen en de praktijk m.b.t. pastorale zorg te midden van

kwetsbaarheid en destructie uiteengezet. Europa had als thema ‘biografie en dialoog: werken met trau-

ma’s en conflicten in groepen’. Amerika werkte rond ‘pastorale zorg aan economisch kwetsbare fami-

lies’. Voor Afrika stond de aids pandemie centraal en Azië boog zich over de lange termijn effecten van

de Tsunami en de uitdagingen voor het pastoraat. De aanwezige nationaliteiten en de wereldwijde uit-

dagingen voor pastorale zorg, maakten dat de wereld voor de congresgangers echt als dorp beleefd

werd. 

De laatste dag werden de vele indrukken door twee exegetische meditaties op Gen. 2,7 en 2 Kor 4

samengebald. Gods licht raakt de levende ziel doorheen de barsten in de pot. Pas als het licht de mens

heelt, krijgt God kans om doorheen de kwetsbare mens te schijnen. 
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Jubileumcongres 75 jaar Caritas : Zorgethiek doorheen de levensloop 

18-19 oktober 2007   –   Passage 44, Brussel

Tijdens het jubileumcongres van Caritas

Vlaanderen gaan we op zoek naar de ethi-

sche betekenis van zorg zoals deze ver-

schijnt in de verschillende fasen van het

menselijke leven waarin kwetsbaarheid

verschijnt. We zullen ons concentreren op

zorg voor het ongeboren leven, voor de

ouderen onder ons, voor de personen met

een handicap, voor de psychisch kwetsbare

mensen en voor de terminaal zieken. We

zullen nagaan welke de dreigingen zijn die

verbonden zijn aan afhankelijkheid (zoals

eenzaamheid, gebrek aan respect, verlies

van identiteit, zelfvertrouwen en waardig-

heid) om hieraan op gepaste wijze het

hoofd te kunnen bieden. We willen tijdens

dit congres bouwstenen aanreiken voor

een waarlijk zorgzame hulpverlening. 

Meer informatie: www.caritas.be

Pastorale zorg 
tussen traditie en creativiteit
Pastorale infobeurs 

Donderdag 8 november
9u30-17u – Elewijt center

Pastorale zorg is van oudsher aanwezig in onze scho-

len en voorzieningen, en is een belangrijke dimensie

in de opvoeding en zorg die we aanbieden. Omdat de

maatschappij voortdurend in verandering is, moet

pastorale zorg zich telkens opnieuw profileren in het

licht van de hedendaagse context. We mogen niet

stilstaan bij de traditionele vormgeving, maar moe-
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ten op zoek gaan hoe we de waardevolle elementen uit de traditie vandaag creatief vorm kunnen

geven.

Anno 2007 is in Vlaanderen heel wat pastorale deskundigheid en creativiteit aanwezig in onze scholen

en voorzieningen. Hoog tijd om dit even in het voetlicht te plaatsen!

Doelgroep: Alle pastores, vrijgestelden, vrijwillige medewerkers aan de pastoraal, andere zorgverleners

of medewerkers, geïnteresseerden, studenten,... in scholen van het buitengewoon onderwijs en in voor-

zieningen voor gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdbijstand.

Inschrijvingen, programma en praktische informatie: www.caritas.be.

Spiritualiteit in de zorg: 
een maatschappelijke en praktisch-theologische uitdaging
Studievoormiddag Academisch centrum voor praktische theologie

Vrijdag 7 december
9u-13u – Kleine Aula Maria Theresiacollege – Leuven

Deze studiedag wil aandacht besteden aan de (pastorale) begeleiding van mensen bij zinvragen.

Pastores, maar ook allen die professioneel of vrijwillig de zorg voor anderen op zich nemen, komen in

contact met dieperliggende existentiële én spirituele vragen. Het omgaan met deze vragen, ligt echter

niet voor de hand. Bovendien hebben vele mensen vandaag weinig voeling met de beleving van het

christelijke geloof en worden pastores en andere zorgverleners geconfronteerd met een pluralistische

samenleving. Deze studievoormiddag wil kapstokken aanbieden om in de vorming van pastores en

andere zorgverleners stil te staan bij spirituele vragen. Er wordt gereflecteerd op de theologische bete-

kenis van de zorg voor zinvragen en diepere spirituele vragen. Tijdens deze studiedag wordt nagegaan

in welke mate ‘mystagogisch werken’ een optie is die voor het pastoraat in Vlaanderen relevant is.

Mystagogisch pastoraat verwijst onder andere naar het begeleiden van mensen bij een diepere (symbo-

lische) bewustwording van zichzelf en de wereld en het bijstaan in de zoektocht naar het goddelijke

geheim in het leven. Tijdens deze studievoormiddag staat tevens de vraag centraal hoe het alledaagse

leven van mensen aanzetten geeft tot pastorale en theologische reflectie op adequate zorg voor mensen.

Doelgroep: Pastorale vormingswerkers, docenten in opleidingen voor zorgverleners, iedereen die theo-

logisch wil reflecteren op essentiële elementen van pastorale zorg en pastoraal gesprek, studenten en

pastores(-in-opleiding) uit verschillende sectoren die zich willen verdiepen in het pastorale gesprek.

Deze studiedag biedt aanknopingspunten voor de verschillende sectoren van het pastorale handelen,

met sprekers uit de context van onder andere gevangenispastoraat en jeugdpastoraat.

Programma: www.theopraxis.eu

Kostprijs: € 20

Inschrijven: online via http://www.kuleuven.be/vsc of telefonisch op 016 32 94 09
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Interdiocesaan vormingsaanbod voor pastores

In het najaar van 2007 starten opnieuw twee vormingssessies voor pastores uit de caritassector. Deze

vormingscycli van telkens 7 dagen zijn bedoeld voor pastores werkzaam in woon- en zorgcentra, alge-

mene of psychiatrische ziekenhuizen of instellingen voor personen met een handicap. 

Cyclus 1 - basisvorming: pastorale identiteit en vaardigheden in begeleidingsrelatie en
gespreksanalyse

• Bedoeld voor pastores met minimum één jaar werkervaring

• Plaats: Huize Herkenrode, Herkenrodeabdij 1, 3511 Kuringen Hasselt. (011/221233)

• Data: 23 okt, 20 nov, 8 jan, 5 febr, 4 maart, 8 april, 13 mei

• Tijdstip: 10u-17u (koffie vanaf 9u30)

• Begeleiding: Arthur Polspoel, supervisor en docent (Tilburg); Bruno Aerts, supervisor 

Cyclus 2 - thematische vorming: verlieservaring en spirituele zorg

• Bedoeld voor pastores die de basisvorming gevolgd hebben of minimum 5 jaar werkervaring hebben

• Plaats: TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen (03/2873561)

• Tijdstip: 10u-17u (koffie vanaf 9u30)

• Data: 16 okt, 13 nov, 18 dec, 15 jan, 12 febr, 11 maart, 15 april

• Begeleiding: Arthur Polspoel, supervisor en docent (Tilburg); Monique Dujardin, rouwconsulente en

pastorale werkster(Antwerpen)

De kostprijs is telkens 345 euro voor een volledige cyclus.

Contactpersoon: Dominiek Lootens, coördinator interdiocesane vorming, 

tel. 03 / 247 88 11 of e-mail: dominieklootens@caritasantwerpen.be.

Congres Profetisch Pastoraat in Leuven

De European Council for Pastoral Care and Counseling (ECPCC) en het Academisch Centrum voor

Praktische Theologie organiseren een internationaal congres over profetisch pastoraat. De conferentie

vindt plaats van 20 tot 25 augustus 2009 aan de faculteit Godgeleerdheid in Leuven.  

Alle grote religieuze tradities hebben profeten die de relatie tussen mensen en tussen mensen en God

ten goede hebben gekeerd. Hoe kunnen wij vandaag in onze samenleving en werkomgeving profetisch

handelen? 

Profetisch pastoraat richt zich op een betere toekomst, op de verwezenlijking van Gods wil voor liefde

en gerechtigheid in het leven van alledag. Profetisch pastoraat is gericht op individuen, groepen, instel-

lingen, organisaties,de  maatschappij en kerken. Het heeft te maken met de manier waarop wij aanwe-

zig zijn in ons werk, met onze houding tegenover de schepping, met de zorg voor mensen aan de rand,
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met onze stem in de kerk, met onze aanwezigheid in politiek, … Profetisch handelen heeft te maken

met zien, oordelen, geroepen worden, spreken, handelen en weerstand opwekken. Denken over profe-

tisch pastoraat betekent de spanning tussen de droom van het Rijk Gods en de realiteit van de samen-

leving in kaart brengen en nieuwe wegen voor pastoraat uittekenen. 

Het congres wil profetisch pastoraat verder verkennen en stimuleren door lezingen vanuit exegese,

bevrijdings – en contextuele theologie, ethiek, pastoraaltheologie, door spiritualiteit, workshops, dis-

cussiegroepen, kunst, … 

Http://www.ecpcc.info

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vormingsaanbod/

http://www.theopraxis.eu
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Pastorale Nieuwsbrief. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores
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