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Studie- en ontmoetingsdag 1996
ln het vorig nurnmer'van Geestelijke
Verzorging werd u al geÏnformeerd
over de studie- en ontmoetingsdag
1996, die gehouden zou' worden in
Den Bosch op woensdag 27 novem-
ber. Het thema was 'Ethiek voor alle

dag'. Door onvoorziene omstandig-
heden, waaronder een buitenlandse
reis, waren de in het vorige nummer
aangekondigde sPrekers voor die

dag verhinderd en was de werk-
groep genoodzaakt andere inleiders

te zoeken. Deze ziin gevonden in de

personen van Marian Verkerk, hoog-

leraar ethiek en Gert van Dijk be-

leidsmedewerker. Zii spraken onder
andere over het thema 'Recht doen

aan zorg'. ln de middag werd het
thema verder uitgediePt in work-
shops. Een uitgebreider verslag

volgt in het volgende nummer.
Voor deze dag waren ook de gees-

telijk verzorgers in verzorgingshui-
zen uitgenodigd.
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Aanbieding van het boek
"Mensen met een verhaal"
Tijdens een landelijke studiedag van
geestelijk verzorgers. werkzaam in

de zorg voor verstandelijk gehandi-

capten in Huis ter Heide, is het
eerste exemPlaar aangeboden van

het boek: "Mensen met een verhaal.

Een narratief-pastorale benadering
van mensen met een verstandeliike
handicap. " Deze twee-jaarlijkse
studiedag vond Plaats oP 31 okto-
ber jl. onder de titel: "veranderende
context - nieuwe uitdaging" waarin
de gevolgen voor de geestelijke

verzorging van de ontwikkelingen in

de zorg voor verstandelijk gehandi-

capten werden besProken. OP het
eind van deze studiedag vond de

eerste aanbieding van het boek
plaats aan' drs P.E.M. Bottelier, de

voorzitter van de Nederlandse Ver-
eniging voor GehandicaPtenzorg,
door één van de schrijvers, drs W'
v.d. Wouw.
Samen met twee collega's uit de

regio Zuid-Oost Brabant, A. van
Oosterhout of m en drs Th' SPit.
publiceerde hij een boek oP grond

van jarenlange studie en praktijker-

varing binnen deze zorgsector.
Bestemd voor een brede doelgroeP

laten de auteurs zien hoe zingeving
een praktische, maar ook wezenlijke
rol kan spelen in de zorg. Als uit-
gangspunt nemen zij de levensver-
halen van mensen. Deze brengen zij

niet alleen in relatie tot de zogehe-
ten 'Grote Verhalen', maar deze

kunnen ook wezenlijk een rol spelen

in zorg- en begeleidingsPlannen.
Over dit thema organiseerden de

schrijvers tweemaal landelijk een

studiedag samen met een aantal

wetenschappers. die hen ook bij het
vooronderzoek en schrijven van het
boek hebben begeleid, waaronder dr
Gerritsen (godsdienstpsycholoog) en

de praktisch theologen dr W, Claes-
sens en drs G. Vergouwen.
Hoewel geschreven vanuit de zorg

voor verstandelijk gehandicapten is

het boek door zijn exemPlarisch
karakter zeer goed bruikbaar voor
andere zorgsectoren.
ln de volgende uitgave van dit tijd-
schrift zal uitvoerig worden terugge-
komen op de thematiek, die in dit
boek wordt behandeld.

Het boek is uitgegeven bij SGO, Hoevela-

ken en kost na verschijnen f. 39,90. Het is
verkrilgbaar bii de boekhandel onder ISBN

nr. 90737151172 oï rechtstreeks bii de

uitgever (tel.: 033-2537437). o
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