Uitnodiging

Een inspiratiedag voor jou
–
perspectief voor een katholiek/christelijk vrouwenplatform
’s-Hertogenbosch 23 maart 2016

Hoe kunnen vrouwen op nieuwe wijzen zich
verbinden met al wat er gebeurt, hoe kunnen
we zichtbaar en gezien, hoorbaar en gehoord
worden in kerk en samenleving? Welke
activiteiten kan een organisatie van en voor
katholieke/christelijke vrouwen in Nederland
ontwikkelen die aansluiten bij deze tijd én
uitvoerbaar zijn? Geïnspireerde vrouwen maken
een geïnspireerde organisatie!
De Unie NKV draait al meer dan vijftig jaar op
de inbreng en inspiratie van vrouwen uit haar
lidorganisaties. We hoeven er echter niet om
heen te draaien. We zoeken een nieuwe plek in
kerk en samenleving – dat is een uitdaging!
Inbreng van vrouwen uit die organisaties maar
misschien nog wel meer inbreng van daarbuiten
is heel erg welkom. Daarom kijken we tijdens
deze inspiratiedag samen met Anne Stael en
Holkje van der Veer naar wat jou inspireert en
hoe wij deze inspiratie kunnen vormgeven in de
toekomst.

Programma

12.30 uur Inloop, koffie en thee
13.00 uur Start, kort kennismakingsrondje
13.15 uur Inleiding door gastspreker
Holkje van der Veer: Verlangen als antwoord
14.00 uur Vragen en reacties
14.30 uur Pauze
14.50 uur In groepjes praktisch aan de slag
15.45 uur Terugkoppeling
16.00 uur Afsluiting en vervolgstappen
16.15 uur Geestverruimend/geestverrijkend
napraten.
Plaats: Franciscushuis, Van der Does de
Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tijd: 23 maart, 12.30-16.30u
Aanmelding: voor 20 maart bij (0475) 488 790
(Joanne Seldenrath) of seldenrath@scarlet.nl
U bent van harte welkom!

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden maar
graag aanmelden in verband met de catering.

Anne Stael

...
ziet
kansen
voor
organisaties die zich bezig
houden met zingeving en
religie in deze tijd. Deze
kansen liggen in het opnieuw vormgeven van de traditie en daarbij
gebruik maken van hedendaagse organisatie- en
marketinginzichten. Het gaat dan concreet ook
over de stappen die in de praktijk genomen
kunnen worden.
www.zienwatonzichtbaaris.nl

Holkje van der Veer

... ‘hipste non’ en jongste
dominicanes van Nederland.
In haar boek Verlangen als
antwoord schrijft Holkje van der
Veer over haar ontdekkingsreis, over hoe en wanneer ze met de
dominicanen en het klooster in Zwolle in
aanraking is gekomen en waarom ze zich er zo
thuis voelt. Op een praktische en inzichtelijke
manier brengt ze onder woorden waarom
dominicaanse spiritualiteit nog altijd zeggingskracht heeft voor mensen van vandaag.

Welk spiritueel pad past bij jou? Klik hier.

