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Uitnodiging
Kerk in Actie nodigt u - namens het Netwerk Ruimte voor anderszijn - van harte uit voor de 
studiedag Waarde-volle zorg. Deze studiedag vindt plaats in de Week van de Psychiatrie.

Programma

10.00 uur  Inloop, koffi e en thee

10.15 uur  Opening door de dagvoorzitter 

10.30 uur    Waarden in de geestelĳ ke gezondheidszorg -door Piet Verhagen, psychiater en theoloog. 

 Piet Verhagen is verbonden aan GGZ Centraal (voorheen Meerkanten),  eindredacteur van Psyche en Geloof, secretaris van 

 de stichting Psychiatrie en Religie en voorzitter van de sectie Religion, Spirituality and Psychiatry van de World Psychiatric Association.

11. 00 uur    Blĳ f bĳ  me. Waarde-volle zorg in het perspectief van de Presentietheorie -door Henk Meeuws, theoloog. 
 Henk Meeuws was als stafmedewerker verbonden aan Actioma, instituut voor het Maatschappelĳ k Activeringswerk. Hĳ  is o.m. voorzitter van 

 het Landelĳ k Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) Binnenkort hoopt Henk Meeuws zĳ n proefschrift over diaconie af te ronden met Andries Baart als promotor. 

11.30 uur  Koffi e / thee

11.45 uur  In gesprek met de inleiders

12.30 uur  Lunch

13.15 uur   Verhalen vanuit: 
 1. Het straatpastoraat door Bernadette van Dĳ k, straatpastor te Amersfoort
 2. De ambulante begeleiding door Koen van de Kraats, bemoeizorger Kwintes
 3. Het Maatschappelĳ k Steun Systeem

14.00 uur  In gesprek met elkaar: wat betekenen deze verhalen voor ons eigen werk?

15.00 uur  Afsluiting 

Waarde-volle zorg is het thema van de Week van de Psychiatrie. 
Uitgangspunt is de visie dat elk mens van waarde is voor zichzelf en voor 
anderen. Iemand die afhankelĳ k is van zorg is niet alleen maar ziek. De 
mensen om wie het gaat, willen ook niet als ziek, maar als volwaardig 
worden gezien. 

Zĳ  kunnen van grote betekenis zĳ n voor hun omgeving. Op een 
andere manier dan gezonde mensen. Bĳ  waarde-volle zorg gaat het
om de waarde(n) van mensen. Daarmee krĳ gt de zorg een heel 
andere functie. En die krĳ gt zo ook een heel andere waarde voor 
de samenleving.

Hoe krĳ gt deze visie op zorg gestalte in ons werken in het kader van 
Ruimte voor anderszĳ n? 

Hoe scheppen we ruimte in kerk en samenleving voor mensen met een 
psychiatrische achtergrond? Deze vraag komt aan de orde tĳ dens de 
inleidingen, de praktĳ kverhalen en de onderlinge gesprekken.

U bent van harte welkom!

Willy Meĳ nhardt, 
Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Toegang € 20,- (inclusief lunch)
Aanmelding bĳ  m.gaastra@kerkinactie.nl
Locatie Protestants Landelĳ k Dienstencentrum
Utrecht, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht


