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Uitnodiging.
Zondag 10 april2005 vindt er weer een gespreksbijeenkomst

plaats in Gemeenschapshuis 'De Ronde' Tongelresestraat 146 te Eindhoven.
Aanvang 10:30 - Sluiting L2:30

Drs. Werner van de Wouw uit Eindhoven spreekt over:

Een spin in het web.
Contextueel pastoraat.

leder mens is zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter. In veel gevallen ook broer of zus. Vaak
later ook zelf vader of moeder en nog later opa of oma. De meesten kiezen een partner, vaak meer-
dere keren. Geen mens is zonder relaties. Door geboorte en door eigen keuzen. Als een spin zit hij in
dat web, waaraan niet te ontsnappen valt.
Hij ervaart daarvan de lustery maar ook de lasten. Zijn leven lang is een mens op zoek naar een ba-
lans tussen wat hij van relaties ontvangt en wat hijzelf geeft.

Ervaringen vÉu:r vroeger werken door in het nu en in de toekomst, openlijk of ondergronds. Zo be-
invloed de loyaliteit aan je familie je keuze voor partner, werk, hobby' s, maar ook je drijfueren. Het
erfgoed dat je van je familie meekrijgt kan ervaren worden als een bijdrage aan eigen persoonlijke
ontplooiing maar kan evengoed belemmerend werken en als last worden ervaren.
Deze dynamiek tussen relaties en generaties staat centraal in het gedachtegoed van de Hongaars-
Amerikaanse psychiater Boszormen)a-Nagy (uitspreken als 'Nodge'). In de afgelopen 50 jaar heeft
het veel hulpverleners be'rnvloed. Ook menig pastor en geestelijk veÍzotger heeft zich door hem la-
ten inspireren. 'Contextueel pastoraat' is een wUze van werken geworden die niet alleen rekening
houdt met deze dynamiek, maar pastoranten ook aanmoedigt om de grondpatronen in hun relaties

te ontdekken en er actief mee aan de slag te gaan, niet alleen ter wille van hun eigen welbevinden,
maar ook van hun huidige en toekomstige relaties.

Zowel van de inleiding als van het gesprek van de zaal mel de inleider worden bandopnamen gemaakt. De uit-
geschreven tekst kan tijdens de bijeenkomst, tegen een kleine vergoeding, worden besteld.

"de Ronde" beschikt over een eigen parkeerterrein, te bereiken via de doorgang Rubensstraat 36/38, alwaar een
achteringang van het gebouw.

Bij de uitnodiging voor otrze bijeenkomst van maart zal eer. antwooÍdkaart voor
toezending van schriftelijke uitnodigingen. Heeft u die kaart opgestuurd?

Eenfinanciële bijdrage kunt U overmaken op Postbank 959 53 55
t. n. v.' B egij n enh ofge s pr ekken E indhov en' . E in dhov en,

Voor Uwfinanciële bijdrage zijn wij heel erkentelijk.

!, í s,L vsr rLr rrrcr rue lanoen zingt.

Gespreksbijeenkomst
ln gemeenschapshuis De Ronde
op Tongelresestraat 146 in Eind-
hoven wordt morgen van 10.30

tot '12.30 uur een gesprekbiieen-
komst gehouden over relaties.
Spreker is drs. Werner van de
Wouw die het over'Een sPin in
het web, contextueel Pastoraat'
heeft. De toegang is gratis.
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