
ZINGEVINGSDAG
VRIJDAG 21 JUNI 2019

9u00 Onthaal met koffie en ontbijtkoek

9u30 Welkom en duiding van het thema

9u40 Ilse Cornu

Ilse brengt verrassende mensen en verhalen ter 
sprake. Mannen en vrouwen die samen-leven 
stimuleren en mensen inspireren om verbonden de 
wereld mooier te maken. Kunstenaars en Schrijvers 
die dromend en verlangend vele facetten van het 
leven met elkaar verbinden. 

Ilse Cornu is coördinator en vormingswerker bij vzw 
ZinVinding en mede-initiatiefnemer van de website 
MagaZijn, een onafhankelijk interactief digitaal forum 
met nieuws, verdieping en verhalen over zingeving.

10u40 Koffiepauze 

11u00 Dirk De Rijdt & Jean-Paul Vermassen 

Dirk is directeur van Arktos Vlaams Brabant. Velerlei 
en op creatieve wijze geeft deze organisatie vorming.  
Arktos werkt met en ondersteunt kinderen en 
jongeren van 6 tot 25 jaar. Ze wil een brug slaan met 
hun leef- en werkomgeving, met de samenleving.

Jean-Paul is gewezen nationaal pastor ACW en 
zingevingscoördinator bij OKRA en Samana. Hij heeft 
een scherp oog en een groot hart voor vrije, creatieve 
en sociaal betrokken initiatieven vanuit ‘zingevende, 
spirituele en religieuze hoek’. Zo eenvoudig. Zo 
buitengewoon. Vol warmte en verbinding.

12u00 Gesprekstafels

12u45 Lunch en middagpauze

14u00 Première film 
 ‘Het geluk ligt in de ander’

 Een samenwerking van 
 ‘Zingeving Beweging.net’,  
 ‘Magazijn’ & ‘ValuesMedia’.

 Voorstelling van bijhorende ‘Magazijnkrant’ 
 en ‘Bundel werkvormen’. 

14u50 Concreet aan de slag met de film, 
 de krant en de werkvormen

15u50 Afsluitend moment 

16u00 Receptie

Sint-Baafshuis
Dienstencentrum in het hart van Gent
Biezekapelstraat 2 (naast kathedraal)

Een voormiddag vol verhalen door 
boeiende sprekers en over creatieve 
manieren om mensen met elkaar te 
verbinden. 

Verhalen die creatieve handvaten 
aanreiken om zelf in te zetten op 
verbinding.

De première van de film ‘Het geluk ligt 
in de ander’ in de namiddag.  

Een film over motivatie en inspiratie 
bij medewerkers en vrijwilligers van 
beweging.net en partners. Een film 
doorspekt met wijze quotes van 
psychiater Dirk De Wachter. Een film 
die aanzet tot reflectie en dialoog, 
herbronning en verbinding.

PROGRAMMA

LOCATIE

Inschrijven voor 10 juni 2019 
via e-mail: tony.dejans@beweging.net

Deelnameprijs is 20 euro
Vooraf te storten op rekening BE80 7995 5021 0977

HET GELUK LIGT 
IN DE ANDER 

INSCHRIJVEN


