
Een vormingsdag voor (zorg)medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de pasto-
rale werking in zorgvoor-zieningen en alle leden (directies, leidinggevenden, pastorale  

vrijgestelden, medewerkers en vrijwilligers) van pastorale groepen die hun competenties 
op dit vlak willen vergroten.

We stellen met z’n allen vast dat het landschap van de zingeving zeer sterk veran-
derd is. Dat heeft een sterke impact op de manier waarop pastorale medewerkers  

en vrijwilligers handelen, in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten. Tijdens 
deze vormingsdag verkennen we de manier waarop mensen vandaag zinvragen stellen. 

Op zoek naar een leessleutel voor het nieuwe pastorale handelen komen we uit bij het concept 
‘spi-rituele ontwikkeling’. Over dat thema is de laatste jaren veel onderzoek gebeurd in de psychologie, pedagogie  
en neurofysiologie. De resultaten bieden ons nieuwe kansen voor een universeel uitgangspunt bij pastoraal  
handelen: het verlangen naar zingeving biedt zorgverleners de kans om mensen op een dieper niveau nabij te 
zijn en te ondersteunen, en om de bronnen van het christelijk geloof ter sprake te brengen. Dit noemen we de 
‘diaconie van de zingeving’. Als voorbeeld kijken we hoe veerkracht en spirituele ontwikkeling samengaan. 

We verkennen deze thema’s in de voormiddag aan de hand van twee lezingen en voorzien in de namiddag ruim 
tijd voor verwerking en bespreking. Er is gelegenheid om per voorziening met elkaar in gesprek te gaan of om uit 
te wisselen met medewerkers en vrijwilligers van andere voorzieningen.

De vorming wordt begeleid door Ilse Cornu. Als theologe en ethica 
is zij al meer dan twee decennia docente ethiek van  partnerrelaties 
en seksualiteit aan het Hoger Instituut voor  Gezinswetenschap-
pen (Odisee) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstweten-
schappen van het bisdom Antwerpen. Ze is mede-oprichter 
van de vzw ZinVinding en eindredacteur bij MagaZijn, het  
online magazine over zingeving. Ze is co-auteur van het boek ‘De 
Grote Levensvragen’ (Lannoo, 2017) en van ‘Iedereen spiritueel?  
Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit’ (Halewijn, tweede 
druk 2015).

De vormingsdag begint om 9u20 en eindigt om 16u30. We eindigen 
met een kort bezinningsmoment. Je bent welkom vanaf 9u voor het 
onthaal met koffie. ‘s Middags is er een warme maaltijd voorzien. 

nodigen u uit voor de
Vormingsdag voor pastorale groepen

Iedereen spiritueel?
Pastoraal als dienst aan spirituele ontwikkeling en zingeving

met Ilse Cornu

Donderdag 8 november 2018, 9u-16u30

Programma

9u Onthaal

9u20 Welkom en inleiding

9u30 Ilse Cornu: conferentie

10u15 Pauze

10u30 Ilse Cornu: conferentie

12u30 Middagmaal

13u45 Verwerking in deelgroepen

15u Pauze

15u20 Plenum en nabeschouwing

16u15 Gebedsmoment

16u30 Wel thuis! 

Het RustPunt, KaRMelItaans CentRuM VOOR VeRstIllInG en VeRdIePInG, Gent. 



Inschrijven:

Gelieve in te schrijven tegen 22 oktober 2018 via 
het inschrijvingsformulier dat je vindt op
www.ccv.be/gent of
rechtstreeks via deze link
en door 35 euro te storten op rek. nr. IBAN BE 52 
7330 4855 6109 van CCV Gent,
met vermelding ‘Caritas 08/11’ + je naam

Waar:

Het Rustpunt, Karmelitaans centrum voor verstilling en
verdieping, Burgstraat 46 - 9000 GENT. 
Het Rustpunt is vanuit het station Gent-Sint-Pieters
bereikbaar met de tram lijn 1 richting Evergem (halte Burgstraat). Deze halte bevindt zich 150 meter voorbij de 
parking vóór de kerk van het klooster. Naast de kerk is de ingang van het Rustpunt.

Meer info:

CCV – Caritas Oost-Vlaanderen
Nederpolder 24, 9000 Gent
Jan Michels; jan.michels@ccv.be
www.ccv.be/gent

http://www.ccv.be/gent
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOo574eWrt81XwhghvajHXZ2xBcJIDotd_WRMMRkIHv1WkXw/viewform

