Werkgroep pastoraal voorzieningen ouderenzorg
T 050/74.56.22
M hq@caritaswest.be - bank BE21 4675 0298 5103
www.caritaswest.be

Bosdreef 5, 8820 Torhout

Voorstel visie op pastoraal in een christelijk geïnspireerd WZC

Vooraf:
- Ontwerptekst voorbereid door de werkgroep pastoraal in de ouderenzorg (vanuit
denkdag, vanuit visietekst in voorbereiding in Caritas/Zorgnet, reflectie in de
inhoudelijke momenten tijdens de vergaderingen van de voorbije 1,5 jaar).
- Op papier gezet, besproken en aangevuld in de werkgroep.
- Doel: een korte, werkbare tekst die basis kan zijn van visie en nu getoetst, aangevuld
en besproken wordt in de coco’s.

1. Verschuiving van het accent van liturgie naar begeleiding.
- Vroeger veelal een aalmoezenier die naast bewonersbezoek vooral aandacht had
voor liturgie en sacramenten. Soms ook aanwezigheid van zusters voor pastorale
taken.
- Nu: overgang naar pastorale zorg die wordt ingebed in de totaalzorg voor de
bewoner waarbij het spirituele, existentiële aspect volwaardige aandacht krijgt. Het
is enerzijds een taak voor alle zorgverleners om hier oog voor te hebben en
anderzijds groeit de nood aan specifiek hiervoor opgeleide mensen: pastores of
pastoraal werkenden. Zij zijn theologisch en pastoraal gevormd en hun ‘specialiteit’ is
het zorg dragen voor de existentiële, spirituele dimensie van mens- zijn.
- In een christelijk geïnspireerd WZC krijgt die spiritualiteit een eigen kleur (in
beleidskeuzes, in aanbod van liturgie en oog voor sterke tijden …) in respect voor
andere levensovertuigingen en levensbeschouwingen.

- Pastoraal is dus een zorg voor iedereen, maar tegelijk is het nodig om specifieke
mensen welbepaalde taken te kunnen toevertrouwen.

2. Mogelijke pastorale invullingen.
- Liturgie blijft belangrijk: een aanbod van eucharistievieringen / gebedsdiensten,
individuele en gemeenschappelijke ziekenzalving, stervenswijding, herdenkingsviering, hoogfeesten, personeelsbezinning. Naast een voorganger in gebed of een
pastoraal werkende is beroep kunnen doen op een priester hiervoor nodig. Als er
geen aalmoezenier is, kan een meewerkend priester, iemand vanuit de parochie,
federatie of pastorale eenheid hiervoor aanspreekpunt zijn. Vaak wordt ook beroep
gedaan op vrijwilligers voor praktische ondersteuning en/of communiebedeling.
- Pastorale animatie-activiteiten: bv. rond kerkelijke feesten (advent, kerstmis,
Pasen,…), bedevaarten in de buurt, zorg voor de kapel, bezoek bewoners in het
ziekenhuis, visualisatie van belangrijke momenten in kapel of bepaald hoekje … taken
voor een pastoraal animator, met ondersteuning van vrijwilligers.
- Pastorale werkgroep: met verschillende mogelijke invullingen: ofwel een concrete
werkgroep die taken verdeelt, ofwel een denkgroep die mee inhoudelijke lijnen
uitzet, ofwel meer een groep die uitwisselt rond eigen zoeken naar zingeving en
geloof (is ook afhankelijk van wie begeleidt).
- Individuele pastorale begeleiding: van een kennismakingsbezoek, tot zingevings- of
geloofsgesprekken, tot meewerken in Vroegtijdige Zorgplanning, ethische commissie
of gesprekken met personeel, alsook mee denken over de christelijke identiteit van
de voorziening en implementeren van de visietekst, begeleiden en vorming geven
aan personeel op het vlak van zingeving en spiritualiteit, … zijn taken voor de
gevormde pastoraal medewerker of pastor.

3. Rol van de zendende instantie.
Een erkende, opgeleide pastor is medewerker van de voorziening, en krijgt daarnaast
een kerkelijke zending.
Het vicariaat Caritas wil zich dienstbaar opstellen in functie van deze dubbele binding van
pastores. De vicaris vraagt overleg in de aanwerving en het ontslag van een pastor, de
medewerkers staan mee in voor de vorming, ondersteuning en permanente vorming van
pastores, in dienst van de pastoraal in de voorziening.

4. Vorming en opleiding.

-

Een hogeschooldiploma godsdienst (professionele bachelor of kandidaten die
theologische academie volgen), aangevuld met bijhorende praktijkopleiding.
- Kandidaten kunnen ook een eigen traject volgen, gespreid over 4 jaar, met
studiepunten te behalen op het vlak van theologie, liturgie, spiritualiteit, pastoraal,
ethiek en praktijkbegeleiding.

