Symposium

Inspiratie in een tijd van hectiek
voor predikanten en kerkelijk werkers in de PKN

3 november 2017
10.00 – 10.30

koffie

10:30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00

ochtendprogramma met sprekers
lunch
middagprogramma met workshops
receptie

Workshops

Waar vind je inspiratie, in een hectische parttime baan als predikant/kerkelijk werker?
In een tijd waarin er zoveel verandert in kerk en samenleving, waarin er zoveel van je
wordt verwacht en er geen vanzelfsprekende spirituele autoriteit meer is?

Poëzie
Marjoleine de Vos
Voor wat niet gezegd kan worden bestaat toch taal. Die taal is poëzie. Het
ongrijpbare houdt zich in gedichten schuil; en toont zich, op een manier
die buiten het gedicht niet kan bestaan.

Locatie

In de Driehoek
Willemsplantsoen 1-C
Utrecht

Marjoleine de Vos is als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad en

Aanmelden en meer informatie

Time management volgens het kloosterritme

publiceerde vier dichtbundels. De laatste, Uitzicht genoeg, verscheen in
2013 bij uitgeverij Van Oorschot.

www.stichtingaanpakken.nl/jubileum
Er zijn geen kosten aan het symposium verbonden

Anne Stael
Time management is de juiste dingen doen op het juiste moment. Time
management volgens het kloosterritme gaat er van uit dat elke activiteit

Sprekers

Ik heb woorden alleen

Anne Stael is eigenaar advies bureau voor zingeving & zakelijkheid. www.

Provocatief pastoraat
Marieke Sillevis Smitt

Wat als de bron opdroogt?

In deze workshop leer je hoe een serieuze zaak als het begeleiden van

Dick Schinkelshoek
Theoloog en eindredacteur Nederlands Dagblad

René de Reuver
Scriba PKN

kleinste schakeltje in de bedrijfsvoering is belangrijk en doet er toe.

zienwatonzichtbaaris.nl

Marjoleine de Vos
Redacteur Kunst NRC

Kerk, vindplaats van de hoop

de moeite waard is om goed te doen of in hedendaagse termen: zelfs het

mensen met een vrij en vrolijk hart beoefend kan worden. Oefenen met een
houding van liefde, humor en uitdaging geeft verrassend resultaat. Zie ook
www.onverwachtopgewekt.nl
Marieke Sillevis Smitt is predikante voor en met ongedocumenteerden in
Utrecht en provokant bij Onverwacht Opgewekt

‘Hoe voorkom ik dat mijn bron opdroogt?’
Wanda Gonggrijp en Anske de Krom
Burn-out, wat is het en hoe voorkom je het?
In deze workshop leer je de signalen van burn-out herkennen en kijken
we wat je zelf kunt doen om het te voorkomen. Er wordt gewerkt met
eigen casuïstiek.
Wanda Gonggrijp en Anske de Krom zijn psychiatrisch verpleegkundigen,
trainers en coaches, verbonden aan het ROC Albeda College te Rotterdam

Stichting Aanpakken bestaat 100 jaar

Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan predikanten en kerkelijk werkers van de PKN voor bij- en nascholing.

