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PROGRAMMA

Het 25 jarig jubileum van collega Marja van den Beld is voor ons als Dienst Geestelijke Verzorging een goede aanleiding om het belang van ons werk in de gezondheidszorg en meer in het
bijzonder binnen het MMC voor het voetlicht te brengen.
Temeer nu wij voor de komende jaren een nieuwe koers hebben uitgezet en middels scholing
andere zorgverleners nog uitdrukkelijker willen betrekken bij de zorg voor ‘heel de mens’.

16.00 uur

Korte inleiding door drs. Werner van de Wouw, hoofd Geestelijke Verzorging

16.10

Verlichting en dim-verlichting
religiositeit als verlichtingsprincipe
door prof. dr. Herman van Praag*

17.00

Gelegenheid tot discussie

17.30

Muzikaal intermezzo, door Arjo de Vries, pianist

17.45

De arts als geestelijk verzorger.
Vanuit de optiek van Maimonides, theoloog,
filosoof en arts aan het hof van Saladin
(12e eeuw) door dr. Tzvi Marx, rabbijn**

18.00 uur

Afsluiting

Er is momenteel een levendige discussie over ‘het brein’. Volgens dr. D.Swaab is de vrije wil een
illusie. Wat betekent dat voor de verwerking van ingrijpende ziekteprocessen en verliessituaties? Kan ons brein hoop geven, vertrouwen in de toekomst of moeten we dan op zoek
naar andere bronnen? Prof. van Praag daagt de visie van Swaab uit en wil hierover in gesprek
gaan.
Elke medische ingreep doet een aanslag op de basiszekerheid van een goed functionerend
lichaam en daarmee op het geestelijk evenwicht van mensen. Behandeling en herstel hangen
mede af van de aandacht voor emotionele en spirituele verwerking: hoe geef ik zin aan dat wat
mij overkomt en hoe houd ik moed?
De begeleiding van mensen bij dit soort zingevingsvragen is de kern van ons werk als geestelijk
verzorgers.
In dit minisymposium willen we onder leiding van enkele eminente sprekers dieper ingaan op
het actuele debat en de relatie tot de zorg, in het bijzonder de zorg voor de ziel en de geest.

Vanaf 18.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting met een hapje en
drankje in het kader van het 25-jarig jubileum van mw. drs. M. van den Beld
Het minisymposium wordt gehouden op 1 november van 16.00 – 18.00 uur
in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven,
ds. Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven.
Aansluitend zal de ontmoeting plaats vinden in de Huiskamer,
die naast het auditorium is gelegen.
Voor deelname aan het minisymposium stellen wij aanmelding vooraf op prijs.
U kunt dat per mail doen: secr.geestelverz@mmc.nl of telefonisch (040) 888 95 80.
*

Prof. dr. H. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie en pionier op het gebied van de biologische psychiatrie.
Auteur van o.a. het boek ‘God en psyche’ (2008)

** Universitair docent rabbijnse theologie en Joodse filosofie, publicist. Auteur van Disability in Jewish Law (2002)

