Verslag ENHCC – door Rozanne van der Veur
Van 11 t/m 15 mei 2022 mocht ik als afgevaardigde van de VGVZ aanwezig zijn bij het 17de
symposium van het European Network of Health Care Chaplaincy ENHCC. Samen met Moritz Pfähler,
de voorzitter van de VGVZ en Ralf Smeets, aanstaand directeur. Het werd gehouden bij de Orthodox
Academy of Crete, in Kolymbari. Dit is de plek waar het netwerk ooit is opgericht. Vanwege corona
was het al twee jaar uitgesteld, nu kon het eindelijk weer!
Het thema van het symposium was: Connecting Heart to Heart – Being a Chaplain & Being with
Others. We waren met ongeveer 100 deelnemers uit 26 verschillende landen, allemaal werkzaam als
geestelijk verzorgers/ chaplain. In dit stuk doe ik verslag van wat ik heb meegemaakt.
Woensdag 11 mei
Aankomst bij de Orthodox Academy. Naar Grieks gebruik konden we om 20.30 nog aan tafel om te
eten.

Donderdag 12 mei
De ochtend begon met een openings-ceremonie Stavros Kofinas en Kostas Zorbas, van de Orthodox
Academy en Simon Evers, de coördinator van de ENHCC. Simon is in het verleden voorzitter van de
VGVZ geweest.

De openings-lezing was van dr. Daniel Nuzum uit Ierland, over: Being a Chaplain – Who am I?

Gevolgd door een lezing van Prof. Martin Walton uit Nederland over The Circle & the Square of
Encounter & Care.

Tijdens de lunch heb ik leuke gesprekken gevoerd en collega’s ontmoet die kwamen van de Azoren
(portugal), uit Belgie, Zwitserland, Zweden en Noorwegen. Ik vond het inspirerend om er in deze
gesprekken achter te komen dat de manier hoe geestelijke verzorging georganiseerd is in Nederland
uniek is. En veel ruimte biedt voor diversiteit en samenwerking tussen de verschillende werkvelden
en levensbeschouwelijke sectoren.

middag
Heb ik deelgenomen aan een workshop van Gaby Jacobs, Annelieke Damen & Carmen Schuhmann,
van de universiteit voor Humanistiek, over: Collaboration, knowledge building and knowledge sharing
in primary health care and social care chaplaincy: a knowledge workplace in The Netherlands.
En een presentatie van Eva Buelens & Lindsy Desmet over hun onderzoek: Encountering patients: a
dynamic process of clarifying their spiritual needs, assessing the processes that take place within the
intervention and searching for outcomes.

Vrijdag 13 mei
In de ochtend was er een lezing door Rev. Kerstin Dillmar and Rev. Lars Björklund uit Zweden.

In de middag heb ik deelgenomen aan verschillende workshops:
Karen Murphy, Chaplaincy in palliative care – proving our worth and standing our ground.
Eva Ouwehand, Religious experiences and bipolar disorder: occurrence and significance
Armin Kummer, Connecting with men’s hearts: critical insights for gender-sensitive spiritual care and
chaplaincy with men.

Link naar het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Z09_rcTsPBk&t=20s&ab_channel=EvaOuwehand

Zaterdag 14 mei
In de ochtend begonnen we met samen zingen, gevolgd door een lezing door Prof. Anne
Vandenhoeck uit België: Chaplaincy and big stories - ERICH's research update.

En daarna een workshop voor Belgische collega’s Martijn Steegen & Filip Vermeire, The 'small
goodness' as DNA for what constitutes good pastoral care. Zij vertelden over de interventies die ze
konden doen tijdens de covid pandemie in het ziekenhuis. Zoals een roos meegeven aan een
overledene. Of armbandjes uitdelen aan de naasten van een patiënt.
Middag
Workshop: Carmen Schuhmann, Annelieke Damen & Job Smit Chaplaincy in a (post)secular age: How
to take care of ‘non-religious’ patients.

Zondag 15 mei
Op zaterdag avond was er een afsluiting en op zondag zijn we weer vertrokken naar huis. Het was
een inspirerend symposium, met mooie ontmoetingen. Deze inspiratie kunnen we weer inzetten ten
goede van de ontwikkeling van ons vakgebied.

Deelnemers uit Nederland.

