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Visietekst pastoraal in Monsheide 
 

 

 

 

I. Inleiding 

 

 
“ Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie 

Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. 

Vanuit deze inspiratie, met de naastenliefde als centraal thema, staan wij open 

voor iedereen die beroep op ons doet.” 

…. 

De optimale kwaliteit van leven van de cliënt betrachten we door: 

- … 

- aandacht te hebben voor de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie in     

  zijn leven; 

- … 

 

                                                                         Citaat uit onze opdrachtverklaring. 

 

 

 

 

 

Vanuit onze eigenheid als christelijk geïnspireerde voorziening willen we elke 

persoon in zijn totaliteit benaderen en dit in de dagelijkse praktijk proberen 

vorm te geven. 

Integrale zorgverlening besteedt de nodige aandacht aan alle aspecten van het 

menszijn; lichamelijk, psychisch, geestelijk, sociaal, cultureel,… 

Daarbij spreekt het voor zich dat we, vanuit de christelijke traditie, actief 

woorden, symbolen en rituelen aanbieden. 

Bovendien willen we openstaan voor en respect hebben voor andere 

geloofsovertuigingen. D.w.z. dat we met respect tegemoet trachten te komen aan 

concrete vragen van deze mensen om hun eigen geloof te beleven. 
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II. De doelgroepen van het pastoraat(1) 

 
 

De pastorale zorg richt zich grosso modo tot vier doelgroepen. 

 

1. De cliënten 

 

Geïntegreerd in het geheel van de zorgbenadering en in de concrete 

leefwereld van de cliënt zal de pastorale zorg zich realiseren doorheen 

toegewijde aandacht, eerlijke bekommernis en een liefdevolle gerichtheid 

op hun hele menszijn. 

Het pastorale aanbod zal zich aanpassen aan de leeftijd, de mogelijkheden 

en de specifieke noden van de cliënten met betrekking tot zingeving en 

geloof. 

 

2. De medewerkers 

 

De pastorale zorg richt zich ook tot de medewerkers. Aangezien ook zij 

horen tot de leef- en werkgemeenschap van de voorziening en in het 

pastoraat een eigen rol te vervullen hebben, verdienen ook zij, in respect 

voor hun persoonlijke levensovertuiging, de nodige pastorale aandacht. 

Zo zal men in goede en kwade dagen zorg dragen voor medewerkers en 

hen bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven een teken van 

betrokkenheid geven. 

Men kan hen motiveren om hun aandeel in een geïntegreerde pastorale 

zorg voor de cliënten op een geïnspireerde wijze op zich te nemen. 

 

3. De familie en omgeving 

 

Ook de familie en de omgeving van de cliënt kunnen een doelgroep van 

het pastoraat zijn. 

Zo kan de pastorale dienst in welbepaalde gevallen een aanbod doen van 

vervangende en aanvullende pastorale zorg en bemiddelend optreden ten 

aanzien van de familie en thuisparochie. 

Waar dit zinvol is, kan zij op bepaalde momenten tevens aansluiting 

zoeken bij of medewerking verlenen aan initiatieven vanuit de lokale of 
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ruimere kerkgemeenschap ( o.a. de parochiegemeenschap van Peer). 

 

 

 
(1) Pastoraat is de pastorale zorg die zich richt op ‘héél de mens’, haar inspiratie vindt in de 

christelijke traditie met haar joodse wortels en die beoogt dat mensen iets ervaren van 

ondersteuning, heling en verzoening. 

 

 

4. De hele leef- en werkgemeenschap 

 

Het pastoraat richt zich ten slotte ook tot de leef- en werkgemeenschap 

van de voorziening in zijn totaliteit. 

Opnieuw kan dit gebeuren op uiteenlopende wijzen: in het organiseren of 

mee opzetten van gemeenschappelijke vieringen bij specifieke 

gelegenheden, het schrijven van inspirerende bijdragen voor het tijdschrift 

‘Monsheide nieuws’, het mee nadenken over ethische uitdagingen, het 

mee bouwen aan de christelijke identiteit van de voorziening of het mee 

werken aan de integratie van de missie in de totale organisatie. 

 

 

III. De wegen of deelterreinen van het pastoraat 

 
 

 

1. Liefdevolle nabijheid 

 

Pastoraat begint en eindigt met liefdevolle nabijheid. 

Fundamenteel gaat het er in de pastorale zorg om, mensen aandachtig en 

liefdevol nabij te zijn, in het algemeen bij de dagelijkse contacten en in 

het bijzonder bij blijde en droevige gebeurtenissen. 

Het gaat erom voor hen een luisterend oor en een tochtgenoot te zijn.  Hen 

respectvol te bejegenen, in hun eigenheid erkenning te geven en in hun 

broosheid te dragen en te ondersteunen. 

Dit doen we in het spoor van Jezus die in heel Zijn manier van omgaan 

met mensen getoond heeft hoe ook God ons liefdevol nabij wil zijn. 

 

2. Verdiepen 

 

Een tweede weg van het pastoraat is die van het verdiepen: mensen 
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stimuleren om zich niet te laten meedrijven op de golven van 

oppervlakkigheid, maar verder te kijken en samen op zoek te gaan naar 

wat waardevol is in dit leven, hoe gebroken en getekend hun bestaan soms 

ook is. 

 

Hier zullen leden van de pastorale werkgroep, in respect voor de eigen 

overtuiging van elkeen en in een verstaanbare taal, ook beelden en 

verhalen, dromen en verwachtingen uit de Christelijke traditie ter sprake 

brengen. 

 

 

 

3. Gemeenschap vormen 

 

Pastoraat realiseert zich ten derde in het gemeenschap vormen. 

Reeds vanuit een algemeen menselijk perspectief zien we dat mensen ook 

zin en betekenis vinden in tussenmenselijke betrokkenheid en 

gemeenschapsopbouw. 

Dit geldt bij uitstek binnen de joods-christelijke traditie die wezenlijk 

draait om verbondenheid: tussen mensen onderling en tussen mensen en 

God. 

In het pastoraat zal men er in dat licht steeds op bedacht zijn mensen 

samen te brengen en te stimuleren tot zinvol en waarachtig samenleven. 

 

4. Vieren 

 

Een vierde weg van het pastoraat is die van het vieren (H. Eucharistie of 

gebedsviering). 

Nabijheid, verdieping en gemeenschapsvorming vragen om op tijd en 

stond dit vierend uit te leven. Door middel van woord en muziek, van 

beelden en rituelen kan dit symbolisch uitgedrukt worden . 

Voortbouwend op de rijke ervaringen uit de gelovige traditie en met oog 

voor het eigentijdse aanvoelen zal het pastoraat van dat vieren creatief en 

fijngevoelig werk maken. 

Het zal er hierbij op bedacht zijn de verhalen van mensen en het verhaal 

van God over en weer aan elkaar te doen oplichten. 

 

5. Inzet voor menswaardigheid 

 

Pastorale zorg realiseert zich ten slotte ook in de inzet voor 
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menswaardigheid. 

In de zorgzame omgang met elkaar, in de solidaire betrokkenheid op 

anderen en het bouwen aan een rechtvaardige samenleving, ervaren we 

dat leven delen, leven geeft. 

Dit inzicht heeft Jezus tot in zijn uiterste consequenties voorgeleefd. 

In Zijn spoor zal men in de pastorale zorg die betrokkenheid ook zelf 

voorleven, bij anderen bevestigen en allen door woord en voorbeeld op 

hun beurt hiertoe uitnodigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. De basisvoorwaarden voor het pastoraat 

 

 
De realisering van de pastorale zorg in de context van een christelijk 

geïnspireerde voorziening veronderstelt ten slotte dat een aantal 

basisvoorwaarden vervuld worden. We ordenen deze in drie stappen. 

 

 

1. De integratie van het pastoraat 

 

We gaan ervan uit dat de pastorale zorg een volwaardig onderdeel is van 

de integrale zorgverlening van de voorziening, waarbij elke medewerker 

op zijn niveau een daaraan verbonden verantwoordelijkheid heeft. 

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het pastoraal beleid 

van de hele voorziening. 

 

 

2. De pastorale dienst en de verantwoordelijke 

 

De pastorale dienst bestaat uit één verantwoordelijke, gesteund door een 

pastorale werkgroep, die vanuit zijn specifieke deskundigheid het 

pastorale beleid helpt uittekenen en uitvoeren, de brug slaat met de 

ruimere kerkgemeenschap en de medewerkers ondersteunt en motiveert 
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tot zorg voor de existentiële en spirituele dimensie. 

De pastorale dienst wordt rechtstreeks of onrechtstreeks 

vertegenwoordigd in de Staf. 

 

 

3. Structuren en kanalen 

 

Een geïntegreerde pastorale werking veronderstelt ten derde dat het 

pastoraat ook beschikt over en toegang heeft tot de geëigende structuren 

en communicatiekanalen om de pastorale opdracht binnen de voorziening 

op een vlotte en passende wijze te kunnen vervullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Besluit 

 

 

Deze nota vertolkt de actuele visie van de leden van de pastorale werkgroep op 

wat zij beschouwen als zinvolle en geïntegreerde pastorale zorg. 

Voor het tot stand komen van deze visie tekst hebben we beroep gedaan op de 

visie tekst van de Broeders van Liefde.  

Het is bedoeld als open referentienota die we aanbieden als een hulpmiddel om 

de eigenheid van het pastoraat te verhelderen en om verder werk te maken van 

een consequent pastoraal beleid in onze voorziening. 

 

 

 


