Congres Geloof & Psychiatrie
wanneer?

donderdag 1 november

2012 van 9.30 - 16.00 uur

toegang?

30 euro, hele dag, 15 euro

halve dag, inclusief lunch, koffie/thee en
hapje & drankje. (mensen met een beperkt

waar?

Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein

15, Burgerzaal

voor wie?

budget kunnen dit aangeven en tegen gereduceerd tarief deelnemen.)

belangstellenden vanuit de

meer info en opgave?

geestelijke gezondheidszorg, hulpverleners,

msportel@dewegwijzer.info

06 23 00 12 20

predikanten en pastoraal werkenden, vrijwil-

patricianijland@kcwo.nl

06 13 64 50 82

oor
v
e
t
Ruim

...

ijn
z
s
r
e
and

ligers, ervaringsdeskundigen en alle andere
geïnteresseerden

Congres geloof & psychiatrie

Over de integratie van geloof binnen de psychiatrie en de integratie

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt

Werkgroep “Ruimte voor anderszijn”

door:

Zwolle:

Gemeente Zwolle, Wittenbergstichting,

De Wegwijzer, KCWO(Katholiek Cen-

Stichting Rotterdam, Binnenlands Diaco-

trum voor Welzijnsbevordering Overijsel),

naat PKN, Provincie Overijssel, RIBW, Focus,

Focus op Kwartiermaken, RIBW, Leger des

In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit diverse geloofs-

De Wegwijzer, Gereformeerde Hoge-

Heils, Diaconaal Platform Zwolle, ProMO

gemeenschappen, GGZ instellingen en belangenorganisaties en het

school, Lentis en Dimence.

(Stichting Protestants Maatschappelijk

katholiek en protestants provinciaal maatschappelijk activeringswerk.

van psychiatrie binnen geloofsgemeenschappen. Dit congres wordt
georganiseerd door de werkgroep “Ruimte voor anderszijn” Zwolle.

activerings Werk Overijsel),

Donderdag 1 nov. 2012, 9.30 - 16.00 uur

Stadhuis Zwolle

Programma

Ochtend

Werkwinkels

Middag

9:30 Ontvangst met koffie en

12:30 Lunchbuffet en info-

thee en keuze workshops

markt

10:00 Opening door dag-

13:30 Werkwinkels, ronde 2

voorzitter Arthur ten Have,

Een ervaring rijker

Geloof en psychiatrie

door Janita Hulzinga, geestelijk verzorger

Weg met de koudwatervrees!!

Lentis (GGZ) en Erica Dompeling.

door Jan Groot, geestelijk verzorger bij

In deze werkwinkel vertellen zij over

Dimence (GGZ)

het project “een ervaring rijker” waarin

In het grensgebied tussen de GGZ en

mensen met een psychiatrische beperking

de kerken kunnen veel vruchtbare

hun verhaal vertelden in diverse

dingen gebeuren, ten bate van het

levensbeschouwelijke gemeenschappen en

gemeenschappelijk belang: het welzijn van

wat de impact daarvan is.

de clienten en patienten uit kerkelijke kring.

aansluitend korte inleiding

14:45 Theater met confronte-

door Mink de Vries (Diaconaal

rende maar ook humoristische

Platform Zwolle).

sketches door cabaretduo

Wederkerigheid in (samenlevings)relaties.

Vervolg van de lezing door Margreet De Vries

Jochanan en Robert + nage-

door drs. Femmianne Bredewold, onderzoe-

-Schot, psychiater en theologe. In deze work-

ker centrum voor samenlevingsvraagstukken

shop gaat u in gesprek met Margreet naar

(Gereformeerde Hogeschool Zwolle) en

aanleiding van de door haar gegeven lezing

Rutger Scholte Ter Horst, ervaringsdeskundige.

in het ochtendprogramma.

10:15 Lezing Geloof & Spiritu-

sprek

aliteit door Margreet De VriesSchot, psychiater en theologe

16:00 Afsluiting door dagvoorzitter en hapje en drankje

11:00 Pauze met koffie en
thee
11:15 Werkwinkels, ronde 1

Je naast liefhebben als jezelf

Voor duurzame relaties is wederkerigheid
vereist. Wat betekent dit voor mensen met
een psychiatrische achtergrond en hun
omgeving?

Geloof en spiritualiteit

