
TWEEWEKELIJKS VAN 17 JANUARI TOT 28 MAART 2023, 19u30-22u, SINT-BAAFSHUIS, GENT
 

Waar komt het in goede zorg op aan? Hoe kan ik in de eigen zorgcontext zorgzaam nabij zijn? Menselijke zorg 
is broos en vaak een uitdaging. Stilstaan bij en nadenken over wat ons inspireert tot zorg kan deze verdiepen.  
De zorgethiek is een stroming binnen de ethiek die mensen en (zorg)relatie centraal stelt. Zij concentreert zich 
op inzichten en houdingen die van belang zijn voor het in stand houden en laten floreren van (zorg)relaties, zo-
als betrokkenheid, afhankelijkheid, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. In deze module willen 
we dit verkennen en openleggen. 
Ethiek, ook zorgethiek, staat niet op zich maar steunt op een mens- en wereldbeeld. Het is onze eigenheid  
als christelijke organisaties om op dit punt de bijbelse en christelijke traditie als bron van inspiratie aan te reiken.  
Het Evangelie zelf houdt een appèl in, zet aan tot een zorg waarin we  bewogen worden de kwetsbare mens 
als naaste tegemoet te komen. 
In deze module willen we vorm en inhoud op elkaar afstemmen door interactief te werken met de eigen er- 
varingen van de deelnemers. 

Voor wie? 
Voor alle professionals in de zorg én voor iedereen die zorg geeft aan een kwetsbare ander, zoals bijvoorbeeld  
mantelzorgers thuis of vrijwilligers in de parochie.

Programma: dinsdagavonden van 19u30 tot 22u
17 januari Sessie 1 Ethiek: ieders zorg
31 januari Sessie 2 Zorg als relatie
14 februari Sessie 3 Presentie als grondhouding
28 februari Sessie 4 Kwetsbaarheid en waardigheid
14 maart Sessie 5 Spiritualiteit bij mensen die oud of ziek zijn
28 maart Sessie 6 Intervisie, reflectie en uitwisseling

Docenten en begeleiders Gabriëlle Christenhusz (VZW Zorg-Saam, ZKJ)
 Marc Peersman (CCV Gent) 
 Stijn Van den Bossche (VZW Zorg-Saam, ZKJ)
 Paul Vanden Berghe (Bisdom Gent)

Kostprijs 85 euro

Inschrijving Inschrijven gebeurt via digitaal HDGI-platform STAP: schrijf je via deze link en  
 doe dit als ‘vrije student’ voor de module Zorgethiek en christelijke inspiratie. 

Locatie Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
 Informatie rond de bereikbaarheid van het Sint-Baafshuis vindt u via deze link.

Meer info CCV – Caritas Oost-Vlaanderen – Marc Peersman,
 Nederpolder 24, 9000 Gent, marc.peersman@ccv.be

https://www.kerknet.be/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut/artikel/inschrijven
https://www.kerknet.be/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut/artikel/inschrijven
https://www.kerknet.be/sint-baafshuis-gent/artikel/contact
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