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In onze wereld geven mensen op allerlei manieren 
invulling aan hun betrokkenheid bij elkaar. Overal zijn 
mensen actief om hun wereld, dichtbij of wat verder weg, 
beter, mooier of socialer te maken. 

Ze nemen verantwoordelijkheid, zetten hun talenten in 
en gaan samen met anderen aan de slag. 

Zo ontstaan liefdevolle menselijke relaties, wordt inte-
resse getoond in elkaar, zonder dat daar concreet iets 
tegenover hoeft te staan. 

Voor een samenleving van verbondenheid, is het be-
langrijk oog te hebben voor de idealen in de realiteit van 
alledag.  

Een relationele manier van kijken naar de werkelijkheid, 
diep verbonden met de moderne wereld waarin we leven 
en met de christelijk-sociale beweging.  

De Dienst Kerk en Samenleving (DKS) gaat daarbij uit 
van vier vragen:
  Hoe komen wij op voor de kwetsbare mens?  
  Wie werken er mee aan de sociale cohesie 
 in de samenleving? 
  Welke vorm van leiderschap past daarbij?  
  Kunnen we spreken van een duurzame 
 samenleving? 

Op de sociale studiedag 2017 wil DKS opnieuw woorden 
geven aan de kracht van verbondenheid. Met elkaar 
onze ogen openen voor oplossingen van urgente proble-
men die nu nog uit het zicht blijven.

Daartoe nodigen wij u van harte uit.

Wim van Meijgaarden sss
hoofdaalmoezenier van sociale werken

Drs Marielle Beusmans
Ellen Custers
Lic. Alexander de Graaf Woutering
Drs Hub Vossen

De kracht van Verbondenheid



13.15 uur Inloop met koffi e/thee
13.45 uur Inleiding hoofdaalmoezenier 
   Wim van Meijgaarden sss
14.00 uur Inleiding gouverneur Drs. T. Bovens
14.30 uur Vragen ter verduidelijking
14.40 uur Refl ectie zr. Hermana Brand en 
   Ivo Schlenter van Katharina Kasper, 
   menslievende zorg
14.55 uur Vragen ter verduidelijking
15.00 uur Discussie vragen
15.15 uur Pauze
15.45 uur Verhalenvertelster Angely Toonen
16.15 uur Bekendmaking Doctor Poelsprijs 2017 
16.30 uur Afsluiting en informeel samenzijn

Programma

s.v.p. uiterlijk vóór 13 mei deze antwoordkaart retourneren
of aanmelden via e-mail: g.lux@bisdom-roermond.nl

Naam:

Organisati e

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Neemt deel met _________ personen

Antwoordkaart

Locati e Sociale Studiedag: 
Conferen� ecentrum  Rolduc
Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade



Dienst Kerk en Samenleving
t.a.v. Mw. G. Lux
p/a Heyendallaan 82
6464 EP  Kerkrade
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