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Ubi caritas Deus est. Diaconie en barmhartigheid

Waar menslievendheid is en minnen daar is God

Zeven spiegels van Compassie

“Vanwege die ontmoeting en dialoog wordt er elk jaar 
zoveel gewandeld”

Naar een barmhartige samenleving
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ongewenst
werd jij geboren
niet geliefd
in deze wereld

vergeten
door iedereen
verjaagd 
door geweld

niemand
die voor je zorgt
en niemand
die liefde geeft

zwervend
is jouw bestaan
een wonder
dat jij nog leeft

dát is honger
erger
dan slapen
met lege maag

groter armoede
dan ontbreken
van voedsel
gisteren, vandaag

een probleem
wereldwijd
waar is onze compassie?
het ontbreekt

een hart
voor je naasten
geef in liefde
de wereld smeekt
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Masterclass ‘Inspireren & Dienen’ Vincent de Paul center Nederland

Meditatief: Honger

Redactioneel
Het tijdschrift Diakonie & Parochie gaat in op ontwikkelingen rond diaconie in parochies, Parochiële 
Caritas Instellingen en katholieke gemeenschappen. Inhoudelijke refl ecties, beleidsmatige ver-
gezichten, oogst van conferenties en werkdagen, concrete voorbeelden, interviews met mensen 
in de praktijk, recensies van relevante boeken vullen de pagina’s. Het aantal pagina’s per nummer 
bedraagt minimaal 40. Zo is Diakonie & Parochie een praktisch katholiek diaconaal tijdschrift. Voor 
redactionele contacten: crijns@ziggo.nl

IInhoud Vincent de Paul Center Nederland  
– centrum voor sociale spiritualiteit –  

organiseert

Werkvormen
Hoorcollege, practicum, begeleide intervisie, literatuur
studie, praktijkopdrachten, eindwerkstuk

Wanneer
 vrijdagochtend 14 – zaterdag 15 oktober 2016
 donderdagavond 17 – zaterdag 19 november 2016
 donderdagavond 8 – zaterdag 10 december 2016
  zaterdag 21 januari 2017  

(terugkomdag, presentaties, certificaatuitreiking)

Voor wie
Voor ieder die gemotiveerd is zich te verdiepen in  aspecten 
van sociaalspiritueel leiderschap. HBO of academisch 
werk en denkniveau. Affiniteit met levens beschouwelijk 
domein.

Locatie
Kloosterhotel Zin, Vught

Kosten
750,- (incl. Btw)

Studiebelasting
Totaal 125 uur

Accreditatie
In samenwerking met DePaul 
University Chicago, USA,
VGVZ (Vereniging Geestelijk 
Verzorgers in Zorginstellingen)

Meer informatie:
www.vincentdepaulcenter.nl

Doel
Deelnemers maken kennis met 
actuele vormen van dienend 
 leiderschap in de geest van 
de grote  sociaal-spirituele 
tradities. Deel nemers verdiepen 
hun persoonlijke spiritualiteit 
en leren dit leiderschap 
concreet te vertalen in hun 
eigen professionele en sociale 
context om van daaruit bij te 
dragen aan de kwaliteit van de 
samenleving als geheel.

Masterclass ‘Inspireren & Dienen’ –  
een leergang sociaal-spiritueel leiderschap

Programma

Module 1. Dienend leiderschap en Vincentiaanse waarden
Hoofddocent: dr. Patrick Murphy, project ‘Vincent on  
Leadership  DePaul University Chicago, USA

Module 2. Dienend Leiderschap en Levensverhaal
Hoofddocent: prof. dr. Tjeu van Knippenberg,  
em. hoogleraar Praktische Theologie

Module 3. Dienend Leiderschap en Samenleving
Hoofddocent: prof. dr. Toine van den Hoogen,  
em. hoogleraar Fundamentele Theologie


