Praktische gegevens
Plaats

Julianaklooster Diocesaan Heiligdom, Hoogeweg 65 1851 PJ
Heiloo

Datum

Zaterdag 22 oktober 2016 van 10.00 tot 16.30 uur

Kosten

€ 5 te betalen bij binnenkomst, inclusief lunch

Aanmelding

Noodzakelijk in verband met het programma.

Leren van de spiritualiteit van Paus Franciscus
Het kompas van de vreugde: God vinden in alle dingen.
Een bezielingsdag voor caritasmensen onder leiding van Nikolaas Sintobin sj.
Paus Franciscus is, evenals Nicolaas Sintobin, als jezuïet gevormd door de
ignatiaanse spiritualiteit. Wat kan die inspiratie voor de caritas betekenen?
Inspelen op de noden van Kerk en samenleving is van oudsher het oogmerk van de
jezuïeten. Wat is het specifieke aan de inspiratie van de jezuïeten dat zij zich zo
bezig houden met armoede?
Centraal in de ignatiaanse spiritualiteit staat de ervaring dat je God kan vinden en
dienen in alle dingen. Hoe kunnen we deze ervaring zelf leren herkennen in de
zorg voor mensen die een steun in de rug nodig hebben? Hoe helpt deze
spiritualiteit ons bij het samenwerken in nieuw gevormde besturen en
werkgroepen?
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Deur open voor ontvangst met koffie en thee
Start programma, een toegankelijke inleiding in de ignatiaanse
spiritualiteit a.d.h.v. het dagelijks leven van de stichter
In gesprek met de zaal
Koffiepauze
Bezinning op het caritaswerk op moderne en verrassende wijze
Lunchpauze
Inleiding in het voeren van een gesprek als het moeilijk wordt
Groepsgesprek a.d.h.v. vragen en volgens een beproefde methode
Gezamenlijke afsluiting tot uiterlijk 16.30 uur

O.v.v. uw naam, PCI of caritas/diaconale werkgroep,
mailadres en telefoonnummer. Bij Anita Witte
awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of per post
Meldt u zich a.u.b. tijdig, vóór 5 oktober, aan.
Organisatie

Dienst Caritas bisdom Haarlem-Amsterdam
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, telefoon 023-5112600

Spreker

Nikolaas Sintobin (52) jezuïet en internet pastor.
Nikolaas Sintobin is gespecialiseerd in ignatiaanse
spiritualiteit en pedagogie. Na een korte loopbaan als
advocaat werd hij jezuïet. Hij gaf als priester les op een
middelbare school in Parijs en werkte tevens parttime voor
een katholieke organisatie onder de clochards in een
verpauperd deel van de lichtstad. Nu woont en werkt hij in
Amsterdam als internetpastor en is o.a. bekend als
geestelijk begeleider uit het televisie programma ‘Op zoek
naar God’. Meer informatie over de spreker en de
jezuïeten vindt u op: jezuieten.org, biddenonderweg.org
en verderkijken.org

