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STUDIE- EN ONT},IOETINGSDÀG VOOR DE PROFESSIONELE WERKERS
IN HET PASTORAAT VOOR VERSTANDELIJK GEIIANDICAPTEN

Veldhoven, 27 september 1990

Geachte collega's,

Maandag 19 november 1990 wordt er op initiatief van de sectie
Geestelijke Verzorging en pastoraat van het N.G.B. z. een
randelijke studie- en ontmoetingsdag georganiseerd voor de
professionere werkers in het pasto::aat vcor vc:ct-and.:J-i;}i
gehandi-capten.
Deze dag wordt gehouden in de kaper van Bartimeushaqen,
christelijk centrum voor visueel en verstandelijk g.hàrrdi..pte.,
te Doorn, Oude Arnhemsebovenweg 3 , 3941 XM, tel.: 0343g - 26gt1.

onze colLega's in de regio Zuid-oost Nederland. hebben deze dag
inhoudelijk voorbereid en zij hebben ars thema voor: deze dag
gekozen:

EZO ZIEN OM ER DE ZIN VAN IN TE ZIENII

vlij willen u voor deze dag gr:aag uitnodigen en geven u hierbij
nad.ere informatie over het onderwerp en de invurring van de dag.

'tReeds een aantal jaren wordt er door ons in de regio Zuid-oost
Nederland intensief aandacht besteed aan de wijze waarop
verstandelijk gehandicapten midders gedragsmanifestaties
uitdrukking geven aan de wijze waarop zi1 zin en betekenis geven
aan hun leven.
Met de vakgroep godsdi_enstpsychologie van de K,U.-Nijmegen
bestaan er sedert enige tijd contacten met het doer om een
onderzoeksprojekt te starten naar de zingevende betekenis van
gedragsuitingen bij verstandelijk gehandicapten-
Tijdens deze dag wirlen wij met elkaar gegevens, ervaringen en
problemen uitwisseLen opdat we van elkaar kunnen Ieren.



Midders ingebrachte casuistiek raten wij u op een praktische
wijze kennismaken met de methodiek. die wij hanteren
Prof. Dr. J. van der Lans, hoogreraar Godsdienstpsychorogie vande vakgroep curtuur en Godsdienstpsychorogie aan de K.u.-
Nijmegen hebben wij bereid gevonden de clag te openen met eeninreiding: Rerigie en Zingevi-ng, die dient ars een theoretisehe
verdieping op hetgeen wij in het werkverd pogen te reariseren.',

Het ontmoetingskarakter van deze dag
I[ij hebben gemeend er goed aan te doen om de mogelijkheden tot
contact te stimuleren door evenars de vorige bijeenkomst in 19ggu in de gelegenheid te stellen zelf geschreven teksten of
ontwikkerde projekten ter inzage aan te bieden. Tevens hopen vrijdat de pauzes vordoende gelegenheid bieden elkaar ook ars
collega's te ontmoeten.

Aanmeldinq
U kunt zich voor deze studie- en ontmoetingsdag
schriftelijk aanmeldenr gààrfle middels
aanme1dingsformulier, bij :

tot 5 november
ingesloten

Dhr. Johan van Luijtelaar
p/a: Severinus*Stichting,
Postbus 666'0,
5500 ,r Veldhoven

onder gelijktijdige overmaking van een bedrag van fl. 30,-- ter
van Joh. v.bestrijding van de kosten op giro 3959 419 ten

Luiitelaar te Herpen onder ,r"r*"ld
Het bedrag kan ook worden vordaan bij aankomst op 19 novernber
(aanmelding verplicht tot betalingl ).

!Íij zien uit naar uw aanmeldingskaart en begroeten u graag
persoonlijk op 19 november op Bartimeushagen.

Met vriendelijke groeten
mede namens de collega,s uit Zuid-Oost Nederl_and en
de sectie Geesterijke verzorging en pastoraat van het N.G.B.z.

Johan

Bij
* inschri-jvingskaart
* progranrna en routebeschrijving

N.B. Mocht u een collega in huis hebben die
ontvangen heeft, wilt u hem dan ervan op de

deze uitnodiging niet
hoogte stellen.

I


