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Sinds 1987 hebben Nederlandse geestelijk verzorgers in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap contacten met collega’s uit een aantal Europese landen.
In 1982 en 1985 worden in Frankrijk oecumenisch opgezette symposia gehouden voor
geestelijk verzorgers en catecheten met diverse kerkelijke achtergronden, die voor en in de zorg
voor mensen met een verstandelijk handicap werken. De deelnemers komen uit Zwitserland,
Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. De voertaal is Frans
Wanneer in 1987 het 3de symposium in Brussel wordt gehouden, is er voor het eerst een
Nederlandse deelnemer.
De organisatie van het "Colloque Oecuménique International de Pastorale Spécialisée" wordt
telkens overgedragen aan een ander deelnemend land of aan een andere regio in hetzelfde land
en wordt om de twee jaar gehouden.
Het organiserende land of de regio wordt daarbij geholpen door enkele afgevaardigden (groupes
de pilotage) uit de verschillende deelnemende landen.
Pastor Anne-Lise Nerfin van de Oecumenische Gemeente van gehandicapten en hun verwanten
uit Genève, Zwitserland, coördineert dit tweejaarlijkse voorbereidingstraject.
In 1999 durft de Nederlandse ‘groupe de pilotage’ het aan om in 2001 het 9de "Colloque
Oecuménique International de Pastorale Spécialisée" in Nederland te organiseren.
De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) is dan juist bezig diverse
werkveldraden binnen de beroepsvereniging te installeren. Geestelijk verzorgers binnen de zorg
van mensen met een verstandelijke handicap hebben zich dan al een tiental jaren verenigd in
een Platform Z-pastores, dat wordt omgevormd tot een werkveldraad. Een van de doelstellingen
van de pas geïnstalleerde werkveldraad van geestelijk verzorgers in de zorg voor mensen met
een verstandelijke handicap is om studiedagen te laten organiseren in een tweejaarlijkse
frequentie.
De tweejaarlijkse landelijke Nederlandse studiedag van geestelijk verzorgers in de Verstandelijk
Gehandicaptenzorg voegt zich dat jaar gedurende een dag in het ‘Colloque Oecuménique
International’, zodat ongeveer de helft van het aantal geestelijk verzorgers, werkend in de
Nederlandse zorg voor mensen met een verstandelijke handicap contact gehad heeft met
buitenlandse collega geestelijk verzorgers.Het in 2001 in Nederland gehouden "Colloque
Oecuménique International de Pastorale Spécialisée" heeft vijfendertig deelnemers uit
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Zwitserland. Nederland is met negen deelnemers goed
vertegenwoordigd. Behalve een studiedag, waarop een aantal toonaangevende sprekers
inleidingen hielden over ethische en geloofspedagogische onderwerpen, hebben de deelnemers
aan het Colloque een aantal instellingen en integratieprojecten in Nederland bezocht.
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Voor de inhoud van deze paragraaf heb ik dankbaar gebruik gemaakt van informatie van Kees
Mulders, geestelijk verzorger van de Prinsenstichting en nauw betrokken bij de organisatie van het
Colloque Oecuménique in Nederland (2001)

