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Winterprogramma  
Centrum Ontmoeting in Levensvragen 2017/2018 

   

 

 

 

Persoonlijkheidsontwikkeling 2. ‘Geen groei zonder pijn’ 
In vervolg op de bijeenkomst van 8 januari j.l. over de theorie 
van Positieve Desintegratie van de Poolse psychiater Kazimierz 
Dabrowski, zullen we nu samen kijken naar de eigen beleving 
van groei. Na een korte inleiding werken we met: Dabrowski’s 
gedicht ‘Be Greeted’; zijn niveaus van ‘Emotionele banden’; 
een opdracht uit zijn ‘Testen’ en met reflectievragen. 
Uitgangspunt is dat spirituele ontwikkeling een onderdeel is 
van persoonlijkheidsontwikkeling. 

 

 

Informatie 
Datum: 5 juli 2018 13.30 – 15.30 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Truus v.d. Kaaij  
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 30 juni bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

In gesprek over het levenseinde volgens de dialoogmethode 
Spreken over de dood is spreken over onze kwetsbaarheid. 
Geen makkelijk onderwerp. We lopen er liever voor weg. In 
een kleine groep staan we vandaag stil bij betekenis en 
ervaringen, maar ook bij eerste ideeën, beelden of verlangens 
over ons eigen einde. We luisteren naar elkaars verhalen en 
stellen verdiepende vragen, zodat we samen de dood met 
respect en op een natuurlijke ‘gewone’ wijze bespreekbaar 
maken.  

 

Informatie 
Datum: 25 juli 2018 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Adriaan van Egmond 
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 20 juli bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

Orgaandonatie  
In februari dit jaar werd in de eerste kamer de wet op 
orgaandonatie aangenomen. In een interactieve bijeenkomst 
staan we stil bij de vragen die de doorvoering van deze wet bij 
ons oproept. 

 

 

Informatie 
Datum: 2 augustus 2018 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Jack de Groot, Geestelijk verzorger 
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 28 juli bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

 

Schaamte en vraagverlegenheid.  
Schaamte Iedereen kent het. Maar het liefste praten we er niet 
over. De schaamte verbergt zichzelf, maar wat is het precies 
dat zich verbergt? Wat is schaamte? En wat is het verband 
tussen schaamte en het hulpverleningsbegrip 
'vraagverlegenheid', dat door beleidsmakers als een 
fundamenteel probleem wordt aangeduid binnen de 
participatiemaatschappij?  

 

 

Informatie 
Datum: 9 augustus 2018 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Rogier Teerenstra, Geestelijk verzorger 
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 4 augustus bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

 

ZOMERPROGRAMMA 2018 
Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) 

Coffee talk / koffie praatje 
Nardosh was een leider van een gemeenschap en woont nu als 
uitgenodigd vluchteling in Nederland. In een kleine groep wil 
hij in gesprek over leider- zijn, lijden en vluchteling -zijn. 

 

 

Informatie 
Datum: 17 augustus 2018 10.30 – 16.00 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Nardosh  
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 15 augustus bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  
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Informatie en aanmelden : Info@Coil-net.nl  of 06-34778798 

Sterker Sociaal Werk 
Panovenlaan 1  
088 11 00 333 
info@sterker.nl  
        

 

Over psychische en psychiatrische problematiek als teken van 
de tijd(geest) 
Freud zei het al: psychische en psychiatrische ziekten tekenen 
de maatschappij waarin zij zich voordoen. Nicolette leidt kort 
het gedachtengoed van de Vlaamse psychiaters ‘de Wachter’ 
en ‘Verhaege’ in.   
Karen gaat tijdens het tweede uur in op de waarde van hun 
ideeën voor een psychiatrische patiënt.   

 

 

 

Informatie 
Datum: 22 augustus 2018 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Karin Wolsing – van Dartel en Nicolette Hijweege 
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 18 augustus bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

 

Dialoogtafel: als je zorgt voor een naaste met dementie 
Als je zorgt voor een naaste met dementie, gaat veel aandacht 
van jou naar je naaste. Maar wat betekent het voor jezelf als je 
zorgt voor een naaste  met dementie? Met elkaar in gesprek 
over ervaringen en zingeving in deze zorgsituatie. 

 

 

Informatie 
Datum: 5 september 2018 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de 
verdieping 
Wie: Astrid Bulte, Geestelijk verzorger 
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 1 september bij voorkeur via 
de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

 

Informatie 
Datum: 1 september 2018 10.00 – 16.00 uur  
Locatie: Ketelstraat 3 6562LG Groesbeek - De Horst  
Wie: Thijs Rutten Theoloog en Schilder.  
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 28 augustus bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  

 

 

 

 

Kunst & spiritualiteit  
Spiritualiteit gaat in de grond over 'verlangen'. Dat we altijd 
ergens naar blijven verlangen maakt ons alleen maar 
menselijk. Met onze verlangens gaan we al schilderend aan de 
slag. In een fijne omgeving en met een heerlijke lunch. 

 

 

Snelle val: de invloed van technologie op de 
werkelijkheidsbeleving  
Overkoepelend thema van de serie Black Mirror vormen de 
snelle technologische ontwikkelingen in de 21e Eeuw en hoe 
deze de werkelijkheid beïnvloeden. In ‘Snelle val’ wordt de 
waardering via likes ter discussie gesteld. Naar aanleiding van 
de aflevering gaan we met elkaar in gesprek.  

 

 

 

Informatie 
Datum: 27 augustus 2018 10.00 – 13.30 uur  
Locatie: Sterker sociaal werk Panovenlaan 1, 3de verdieping 
Wie: Nicolette Hijweege 
Looptijd aanmelding:  
Aanmelden tot en met 23 augustus bij voorkeur via de mail 
info@coil-net.nl  
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