Geloof doen!

Bijeenkomsten voor mensen
die zorg willen dragen voor hun naaste

1. INFORMATIE AVOND 13 OKTOBER
Je geloof handen en voeten geven, zorg dragen voor je naasten. Dat is essentieel in
ons christelijk geloof. In onze Odaparochie willen we hier in de komende tijd extra
aandacht voor vragen.
Voor iedereen die geïnteresseerd is, houden we op dinsdag 13 oktober een
informatieavond in de Antoniuskerk in Nijnsel. Het begint om 20.00 uur. Na
ontvangst en welkom, zal het belang van de diaconie uiteen worden gezet en kijken
we hoe wij zelf werk kunnen maken van ons geloof.
Van harte nodigen wij eenieder uit tot deelname aan deze avond om mee te denken,
mee te doen en om mee op te bouwen.

2. TRAINING: Geloof doen!
Het bisdom Den Bosch zet zich in voor het ontwikkelen en versterken van diaconale
activiteiten in parochies en kerkelijke instellingen. Daartoe is onder meer de training
Geloof doen! ontwikkeld. Deze cursus is bedoelt voor mensen die zich op een of
andere manier willen inzetten voor hun medemensen; die zoeken naar
mogelijkheden om hun geloof te vertalen naar daden.
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur over:
•
•
•
•
•
•
•

Motivatie, verwachtingen en valkuilen
Taal en gebed
Bezoekwerk en gespreksvaardigheid
Psychiatrie en verslaving
Armoede
Ziekte en rouw
Intervisiemethodiek

MOTIVATIE, VERWACHTINGEN EN VALKUILEN
Op de eerste avond zullen deelnemers nader kennismaken met elkaar en de trainer,
Embregt Wever. De vertrouwelijkheid van het werk zal worden benadrukt. Inzicht
zal worden verkregen in de ongelijkwaardigheid van de relatie met hulpvragers en
ook met de wederkerigheid daarvan. Zo ook wordt gedacht aan het omgaan met
afstand en nabijheid. Deelnemers krijgen meer inzicht in de eigen motivatie,
drijfveren en valkuilen. Een ieders kracht, is vaak tegelijkertijd zijn of haar zwakte.
1

TAAL EN GEBED
Taal heeft een zekere gelaagdheid met meerdere betekenissen. Zogenaamde ‘tweede
taal’ vraagt om aandacht. Gesprek vraagt menigmaal om een zekere soberheid van
taalgebruik.
Bidden is moeilijk. Veel mensen zitten daar mee. Cursisten maken kennis met
uiteenlopende vormen van gebed uit de Bijbel en de spirituele scholen van de Kerk.
BEZOEKWERK EN GESPREKSVAARDIGHEID
Deelnemers leren:
•
•
•
•
•

Wat een pastoraal gesprek inhoudt.
Een hulpvraag te herkennen.
Het bespreken van morele dilemma’s
De effecten van lichaamshouding en lichaamstaal.
Contacten op te bouwen

PSYCHIATRIE EN VERSLAVING
In toenemende mate worden wij geconfronteerd met psychosociale en
psychiatrische problematiek, vaak gepaard met verslavingsgedrag. Daarom is het
nodig daar enige kennis van te hebben, omdat dit soms vraagt om een wat
aangepaste benadering. Kennis van de ‘do’s’ en de ‘dont’s’ voorkomt angst of
schroom.
ARMOEDE
Vanuit Bijbels oogpunt is armoede onrecht. Waarom bestaat het dan nog? Armoede
heeft verschillende betekenissen. Wat maakt iemand in armoede mee; hoe beleef je
dat? Wat is er al om hen te helpen; de sociale kaart.
ZIEKTE EN ROUW
Ziekte en rouw zijn van alle tijden. Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken.
Toch blijven het moeilijke thema’s. Bovendien is de medische wereld volop in
verandering, maar wat betekent dat voor de patiënt? En wat als zijn of haar netwerk
niet al te groot is of een ander luisterend oor nodig heeft?
Alle verlieservaringen brengen rouw met zich mee. De verwerking daarvan is
complex. Enig inzicht daarin is wenselijk.
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INTERVISIEMETHODIEK
De laatste bijeenkomst is niet alleen voor de evaluatie, maar vooral om vooruit te
blikken. Hoe organiseer je de uitwisseling van ervaringen en verdere
kennisverdieping, c.a. deskundigheidsbevordering.
De bijeenkomsten worden gehouden in het parochiezaaltje naast de
Antoniuskerk in Nijnsel van 20.00 tot 22.00 uur op de volgende dinsdagen:
3 november; 10 november; 17 november; 24 november; 1 december
8 december en 15 december
Voor nadere informatie:
Embregt Wever, pastoraal werker voor missie en diaconie - bisdom Den Bosch
073- 523 20 35 EWever@bisdomdenbosch.nl
Wilchard Cooijmans, diaken Odaparochie
0499-471230 wcooijmans@heiligeodaparochie.nl

AANMELDEN
U kunt uzelf opgeven voor de informatie-avond van 13 oktober en/of
de training Geloof doen! door een e-mail te sturen aan
secretariaat@heiligeodaparochie.nl of door dit strookje in te vullen en in te
leveren bij de van de parochiekantoren van de Odaparochie.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
O meldt zich aan voor de informatiebijeenkomst van 13 oktober
O meldt zich aan voor de training Geloof doen!
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