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C O N TA C T
Netwerk voor
maatschappelijke inzet
in het bisdom Gent

Netwerk voor
maatschappelijke inzet
in het bisdom Gent

Het bisdom Gent wil vanuit het ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet’ een ontmoetingsplaats bieden voor
hen die samen willen werken aan gerechtigheid, vrede
en gemeenschappelijke zorg voor de Schepping.
Het netwerk wil mensen en organisaties die zich inzetten voor barmhartigheid en gerechtigheid, inspireren, verbinden en versterken.
CONTACT ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet
in het bisdom Gent’







vertrekt vanuit evangelische inspiratie
is kerkverbonden
wil een brug slaan tussen geloof en maatschappelijke inzet
gelooft in concreet dienstwerk en structurele engagementen/aanpak
heeft een open karakter
werkt samen met mensen en verenigingen van
andere religies en levensbeschouwingen

Het Netwerk wil ruimte bieden voor vorming, herbronning, reflectie, voor ontmoeting, dialoog en uitwisseling.
Het wil kansen bieden om te groeien in een gewortelde spiritualiteit, verbinding te maken tussen verschillende maatschappelijke spelers, de krachten te versterken die zich inzetten voor een meer solidaire samenleving.

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

NETWERKAVOND

INSCHRIJVEN
Deelname aan deze
vormings– en ontmoetingsavond is gratis.

De kracht van
kwetsbaarheid
donderdag 8 maart 2018 - 19.30u

Inschrijven is wel nodig
en dit doet u vóór 2 maart 2018, via
het inschrijvingsformulier dat u vindt op
www.ccv.be/gent

Sint-Baafshuis—Biezekapelstraat 2 - Gent

PROGRAMMA
19:00u

Onthaal

19:30u

Welkom en gebed
Peter Vande Vyvere
Bisschoppelijk gedelegeerde
diaconie en caritas

19.40:

De kracht van kwetsbaarheid
Erik Galle
Priester, psychotherapeut, auteur

20.30u

Keuze uit vijf werkwinkels:
De kracht van mensen met een
beperking
Johan Roose
Coördinator van de Arkgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland

De psychisch kwetsbare hulpverlener:
een taboe?
Mieke Van Steelandt
Stafmedewerker zingeving
PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas
Anders omgaan met stress
Diane De Kerf
Leerkracht godsdienst,
volgde opleidingen en training tot
coach in het omgaan met stress

Erik Galle houdt een inleidende lezing over
‘De kracht van kwetsbaarheid’.
Erik Galle is priester, psychotherapeut en auteur.
Zijn jongste boek draagt de titel ‘Neem niets mee
voor onderweg. Kwetsbaarheid als beeld van
God’ (Halewijn, 2017). In een interview in Tertio zei
de auteur: “Kwetsbaarheid en weerbaarheid zijn niet
in tegenspraak met elkaar. Integendeel, ze horen
samen als een tweeling. Als je in je leven je kwetsbaarheid op het spoor komt, word je net sterker.”

Na de lezing kan u deelnemen aan één van de vijf
werkwinkels. De inschrijving daarvoor gebeurt ter
plaatse.
De kracht van mensen met een beperking
In de Arkgemeenschappen, gesticht door Jean Vanier, leven mensen met en zonder een beperking
samen in kleine gemeenschappen. In de beleving van
de Ark gaan de stereotype patronen van ‘geven’ versus ‘ontvangen’ en ‘helpen’ versus ‘geholpen
worden’ niet langer op. Ja, kwetsbaarheid is een
kracht. Niet automatisch, maar wel dankzij een specifieke context en een welbepaalde spirituele houding.
Johan Roose komt daarover getuigen.
De psychisch kwetsbare hulpverlener : een taboe?
Als hulpverlener in de geestelijke gezondhe ben je
dag in dag uit bezig met de psychische problemen
van anderen. Wat als je op een bepaald moment er
zelf onderdoor gaat? Spreek je er dan vrijuit over
naar collega’s en cliënten? Of ga je gebukt onder het
taboe dat nog steeds op psychische kwetsbaarheid
rust?
In deze workshop presenteert Mieke Van Steelandt
een aantal theoretische inzichten, gebaseerd op eigen ervaring en literatuur. Daarna wordt hierover
met elkaar in gesprek gegaan.

Anders omgaan met stress
We leven in drukke tijden vol met veranderingen.
Stress is daar een onderdeel van.
Te lang met te veel stress blijven rondlopen is echter
voor niemand gezond.
Wat is stress? Hoe werkt het? Hoe kunnen we een
verandering in gang zetten?
Er bestaan zoveel verschillende technieken om te
leven en te werken met meer rust, vrijheid en energie.
Diane De Kerf leert ons er meer over.
Kwetsbaar en toch creatief
Victoria Deluxe omschrijft zichzelf als een
‘sociaalartistieke werkplaats’. De organisatie werkt
met minderheden, vluchtelingen, kansengroepen en
kwetsbare mensen. Vanuit hun inbreng en voorstellen beoefent het collectief diverse kunstgenres: theater, audiovisuele media, nieuwe media, fotografie en
beeldende kunst. In deze werkwinkel onderzoeken
we hoe (psychisch) lijden en bestaansonzekerheid
toch een bron van creativiteit kunnen worden.
Dominique Willaert vertelt ons er meer over.
Armoede en kwetsbaarheid van mensen
De keuze die we gemaakt hebben om als kleine zusters van Nazaret tussen gewone mensen te leven en
te werken is een engagement en een uitdaging. Op
bepaalde momenten bots je daarbij op jezelf. Je ziet
dat dingen anders verlopen dan je gedacht had. Hierdoor ga je ook de mogelijkheden en de veerkracht
van mensen op een andere manier bekijken.
Leven in armoede bepaalt en tekent mensen. Maar
ook ons.
Charles de Foucauld inspireert ons. Wie ben ik en
wat verlangt God van mij?
Het gaat ten diepste om de relatie met Jezus, van
waaruit en waarover we spreken. Dit contact met de
Levende maakt mijn contact met anderen ook anders. Niet als iets dat je poneert, maar als iets dat je
leidt en beweegt.
Marleen Van Parijs komt hierover getuigen.

Contact
Kwetsbaar en toch creatief
Dominique Willaert
Artistiek leider van Victoria Deluxe
Armoede en kwetsbaarheid
van mensen
Marleen van Parijs,
Kleine zuster van Nazaret

21.30u

Afronding en ontmoeting
bij een drankje

