
Deze middag wordt georganiseerd door de lectoraten Verpleegkundige 
Beroepsethiek en Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede en 
het lectoraat Zorg en Zingeving van de Gereformeerde Hogeschool.

De leiding van de middag is in handen van Arie Kars, directeur van Lelie 
zorggroep. 

Hoe kunnen christelijke werkers in zorg en welzijn hun 

professionaliteit en hun geloof met elkaar verbinden? 

Deze vraag staat centraal tijdens een inspiratiemiddag 

van de Christelijke Hogeschool Ede en de Gereformeerde 

Hogeschool, op 12 juni in Zwolle. We willen 

zorgprofessionals rond dit thema inspireren, handvatten 

geven en ervaringen laten uitwisselen. Het programma 

richt zich primair op verpleegkundigen, verzorgenden, 

maatschappelijk werkers, SPH’ers, docenten, en 

bestuurders en managers in de sector zorg en welzijn.

Deze middag wordt georganiseerd ter gelegenheid van 

het verschijnen van de publicatie Zichtbaar in zorg – 

Christelijke zorgprofessionals over geloof en werk. In deze 

publicatie komen zorgprofessionals aan het woord over de 

vraag hoe zij christen zijn in hun werk. Als deelnemer aan 

deze middag ontvangt u een exemplaar.

Inspiratiemiddag 12 juni 2014

Christelijke zorgprofessionals over geloof en werk

Zichtbaar in zorg

Tijdens deze middag zullen de volgende 
deskundigen spreken:

•  Stefan Paas, bijzonder hoogleraar kerkplanting en 
kerkvernieuwing Christen-zijn in een seculiere context

•  Esmé Wiegman, directeur van de Nederlandse Patiënten 
Vereniging (NPV) Wat verwachten patiënten van christelijke 
zorgprofessionals?

•  Bram Rebergen, voorzitter Raad van Bestuur van De Boei,  
centrum voor welzijn en hulpverlening te Bunschoten 
Christen-zijn vanuit het perspectief van de zorgprofessional

 

Daarnaast wordt het thema verder 
uitgewerkt in de volgende workshops:

•  Spiegelen: reflectie op christelijke rolmodellen 
Met Bartine Agteresch, wijkverpleegkundige Zorgaccent 
Thuiszorg Rijssen

•  Spiegelen: reflectie op christelijke rolmodellen 
Met Matthea Zeilstra, jeugdreclasseringswerker William 
Schrikker Groep Rotterdam

•  Werken aan je persoonlijke moraal: hoe doe je dat? 
Door Nicolien de Jong, docent psychologie Christelijke 
Hogeschool Ede

•  Werken in de zorg vanuit geloofsgemeenschappen 
Door Bart Cusveller en René van Leeuwen, lectoren 
Christelijke Hogeschool Ede en Gereformeerde Hogeschool

•  Op het kruispunt van professie en diaconaat  
Door Jeanette Slendebroek-Meints, lectoraat 
Samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool

•  Aandacht voor zingeving in de hulpverlening  
Door Gert Vierwind, opleidingsdocent en theoloog, 
Christelijke Hogeschool Ede

Tijd & locatie
Het programma duurt van 13.00-17.00 uur. De bijeenkomst 
vindt plaats in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool, 
Grasdorpstraat 2 te Zwolle. 

Aanmelding
De kosten voor deelname aan deze middag bedragen € 75,-. Stu-
denten kunnen zich inschrijven voor € 35,-. Bij de prijs is de publi-
catie Zichtbaar in zorg inbegrepen, bestaande uit een magazine 
en een dvd. U kunt zich voor deze middag aanmelden via de web-
site van de Gereformeerde Hogeschool: www.gh.nl of via e-mail: 
jfaber@gh.nl.


