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ma. 22
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19:30 -
22:00

Ze mogen me komen halen
Docenten: Chris Gastmans
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Ouderen die levensmoe zijn houden ons een spiegel voor. Wie zijn wij, in wat voor een samenleving
leven wij, en wat voor zorg bieden wij, dat steeds meer ouderen intens verlangen naar de dood? In
deze lezing neemt Chris Gastmans ons mee doorheen een grondige ethische reflectie over de inhoud
van een waardigheidsbevorderende omgang met ouderen die levensmoe zijn, zowel op persoonlijk,
organisatorisch als maatschappelijk vlak. Naast de noodzakelijke medische en zorgstrategische
benaderingen, moet de meeste aandacht volgens hem gaan naar de wijze waarop wij ons als
medemens – familie of hulpverlener – en als samenleving verhouden tot de kwetsbare oudere die
levensmoe is. Gastmans legt uit dat een ethisch verantwoorde omgang met levensmoeë ouderen een
kwestie is van de juiste evenwichten te vinden. Het evenwicht tussen activiteit (allerlei zaken doen)
en passiviteit (een manier van aanwezig zijn), tussen de verantwoordelijkheid van ouderen en onze
verantwoordelijkheid voor ouderen, tussen een persoonlijke en een maatschappelijke aanpak.
Hiermee benadrukt hij het belang van de preventie van levensmoeheid en de zorgzame aandacht
ervoor, eerder dan het ‘oplossen’ van de symptomen ervan.
Chris Gastmans (°Herentals, 1966) studeerde theologie en filosofie aan de KU Leuven. Hij
behaalde in 1995 een doctoraat in de theologie met een proefschrift over de ethische grondslagen
van de verpleegkundige zorg. Sinds 1998 is hij hoogleraar medische ethiek aan de Faculteit
Geneeskunde van de KU Leuven. Hij is ook lid van de ethische commissie van UZ Leuven
(Gasthuisberg). In 2015 werd hij directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, een
academisch onderzoeks- en onderwijsinstituut waaraan 30 onderzoekers zijn verbonden. In zijn
onderwijs en onderzoek focust Gastmans vooral op de ethische vragen rondom ouderenzorg en
levenseindezorg, maar de laatste jaren ook steeds meer op het ethisch verantwoorde gebruik van
innovatieve technologieën in dagelijkse zorgpraktijken, denk bijvoorbeeld aan robotica en
kunstmatige intelligentie. Van 1995 tot 2021 adviseerde Chris Gastmans Zorgnet-Icuro (Brussel) –
dat is de koepelorganisatie van Vlaamse ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor
geestelijke gezondheidszorg – over ethische thema’s. Gastmans zetelt ook in nationale en
internationale overlegorganen inzake medische ethiek. Zo is hij lid van het Raadgevend Comité
voor Bio-ethiek, dat is de nationale bio-ethiek commissie van België die de regering en de
parlementen adviseert inzake ethische thema’s. En in 2021 benoemde Paus Franciscus hem tot vast
lid van de Pauselijke Academie voor het leven te Rome. In datzelfde jaar publiceerde Gastmans zijn
nieuwste boek ‘Kwetsbare waardigheid: ethiek aan het begin en einde van het leven’ (Pelckmans
uitgevers), dat werd bekroond met de publieksprijs van het Spirituele Boek 2022.



Datum Titel
di. 13
jun.
19:30 -
22:00

Wegwijs in de onbekende wereld van de evangelische - en pinksterkerken
Docenten: John van der Dussen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

In de media zijn de evangelische kerken tegenwoordig veel vaker in het nieuws dan vroeger. En
sinds 2003 behoren zij tot de erkende erediensten in België. Ook in het straatbeeld vallen ze meer
op, zowel in een provinciestad als Turnhout (met zo’n 25 evangelische kerken) als in een grootstad
als Antwerpen (met ruim 180 evangelische kerken). Toch zijn zij voor velen nog vrij onbekend. En
wat men erover in de pers leest, is niet altijd even nauwkeurig. Deze lezing biedt een nadere
kennismaking met de onbekende wereld van de evangelische en pinksterkerken. Vragen die aan bod
komen zijn o.a.: Hoe zijn deze kerken ontstaan en waar komen zij vandaan? En dit zowel
wereldwijd als in België. Zijn zij protestants? Wat is hun theologische en kerkelijke eigenheid?
Waarin verschillen zij van de meer traditionele kerken? Verder bekijken wij hoe evangelische
kerken gestructureerd zijn, zowel op Belgisch vlak als wereldwijd. Ook kijken we naar hun
geografische verspreiding, die soms verrassend is: Zo blijkt wereldwijd bekeken slechts 3% van
deze kerken in West-Europa gesitueerd. Daarna volgen cijfers en statistieken over België, waarna
we afsluiten met de relaties tussen de evangelische kerken en de andere christelijke kerken en hun
verhouding tot de oecumene.
John van der Dussen werd geboren in Den Haag, Nederland, in 1956 in een niet-christelijk gezin.
Op zoek naar de zin van het leven raakte hij al op zeer jonge leeftijd betrokken bij de linkse politiek
en de oosterse religie. Op 16-jarige leeftijd aanvaardde hij Christus door het getuigenis van
medestudenten en al snel begon hij te evangeliseren onder zijn vrienden, van wie sommigen ook
Christus aanvaardden. Op 20-jarige leeftijd werd hij gewijd als assistent-pastor in Delft, de stad
waar hij studeerde. Na zijn studies werd hij als zendeling uitgezonden naar Zwitserland, waar hij
pionierde met een Duitstalige kerk. In 1980 kwam hij naar België, waar hij gevraagd werd om
pastoor te zijn in verschillende kerken in de omgeving van Antwerpen. Halverwege de jaren tachtig,
toen hij de Afrikaanse immigranten naar België zag komen, stichtte hij de eerste Engelssprekende
Afrikaanse kerk in Antwerpen en leidde hij een Afrikaanse bijbelschoolstudent op tot predikant. In
1993, toen hij immigranten uit Latijns-Amerika naar België zag komen, stichtte hij de eerste
Spaanstalige kerk in Antwerpen en leidde hij een Chileense jongeman op tot predikant. Eveneens in
1993 werd hij verkozen tot de eerste voorzitter van de nieuw gevormde Alliantie van Pinksterkerken
in het Vlaamstalige deel van België (VVP), een functie die hij 10 jaar vervulde. In 1998 werd hij
verkozen tot eerste voorzitter van de nieuw gevormde Federale Synode van Protestantse en
Evangelische Kerken in België, een overkoepelende structuur van meer dan 500 evangelische
kerken van alle denominaties. Hij startte onderhandelingen met de Belgische regering voor
staatserkenning van de evangelische kerken, die in 2003 leidden tot de officiële erkenning door de
Belgische staat. Na het maximum van 3 termijnen als synodevoorzitter te hebben vervuld, bleef hij
tot aan zijn pensionering in 2021 de federale synode dienen als nationaal secretaris. De voorbije 5
jaar was hij voorzitter van de Antwerpse Raad van Kerken, die 130 christelijke kerken van allerlei
slag omvat in zijn geboortestad Antwerpen. Daarnaast wordt hij steeds vaker gevraagd als mentor
en geestelijk vader door de jongere generatie predikanten, vooral onder het snelgroeiende aantal
Afrikaanse en Braziliaanse kerken. Hij heeft gepreekt in meer dan 150 verschillende kerken in
België, in 6 verschillende talen.



Datum Titel
ma. 18
sep.
19:00 -
22:00

Bed, bad, brood,.... én menselijkheid! Een humane benadering van de
vluchtelingenproblematiek
Docenten: Paul Proost
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat dieper in op het 'bed,bad,brood'-
principe. Paul Proost van de marrakeshgroep vluchtelingen benadrukt daarbij de waarde van de
menselijkheid: 'Wat kunnen we als christenen concreet betekenen voor vluchtelingen als vertaling
van de Blijde Boodschap?'

In de pastorale eenheid Clara Van Assisi is ondertussen al een 7-tal jaren de Marrakeshgroep aan het
werk. In de geest van ‘Fratelli Tutti’ van paus Franciscus werken een 12-tal vrijwilligers, gelovig
geïnspireerd, dagelijks in de geest van het evangelie: ‘Wat je aan de minsten van de Mijnen gedaan
hebt, dat heb je aan Mij gedaan….’. In het werken met en voor vluchtelingen willen ze zo concreet
vorm geven aan de Blijde Boodschap. Ondertussen wordt er met meer dan 300 vluchtelingen
gewerkt, erkende en niet-erkende, zowel gezinnen als individuele vluchtelingen, los van geloof, ras,
taal of afkomst. Eerst vooral in de regio Turnhout, later ook Vlaanderen-breed. Belangrijke
uitgangspunten daarbij zijn de wederzijdsheid en het fundamenteel respect voor mekaar, het belang
van een open lichaamstaal, het spreken met vluchtelingen i.p.v. over vluchtelingen en het
wederzijds ‘delen’ in de brede zin van het woord. Via de contacten met christenen, moslims,
orthodoxe christenen, protestanten, atheïsten, … brengen ze dagdagelijks de interreligieuze dialoog
in de praktijk. De Marrakeshgroep ziet het ‘anders-zijn’ als een geschenk dat uitdaagt om zelf te
groeien in geloof en persoonlijke, menselijke ontwikkeling. ‘Ik was vreemdeling en jullie hebben
mij opgenomen….’ (Mt. 25.35) proberen de vrijwilligers samen te realiseren en zodoende innerlijk
‘rijker’ te worden. Er wordt volledig onafhankelijk gewerkt, zonder subsidies zodat er in alle
vrijheid opgekomen kan worden bij beleidsinstanties voor de zwaksten in onze samenleving, in dit
geval specifiek de vluchtelingen. De Marrakeshgroep probeert alvast zo een steentje bij te dragen tot
een meer warm- en barmhartige samenleving.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en
vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste
vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We
werken aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die
asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.


