Vincent de Paul Center Nederland
centrum voor sociale spiritualiteit

Inspiratiedag voor de alumni van de Masterclass
zaterdag 25 mei 2019
Titus Brandsma Memorial
Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

Nijmegen, 28 februari 2019.
Beste alumni van de masterclass Inspireren & Dienen,
Op zaterdag 25 mei organiseren we een inspiratiedag voor alle voormalige en eventueel
toekomstige deelnemers aan de masterclass Inspireren & Dienen.
Deze dag biedt u de mogelijkheid om voormalige deelnemers (weer) te ontmoeten en te
horen hoe het iedereen vergaat.
Deze keer zullen we elkaar treffen in Nijmegen.
Op deze dag bieden we tevens een inhoudelijk programma aan.
We hebben mw. Drs. Nelleke Wijngaards Serrarens bereid gevonden om in het
ochtendgedeelte een inleiding te verzorgen in het christelijk sociaal denken.
Mw. Serrarens is socioloog, bestuurslid van het Vincent de Paul Center Nederland,
verbonden met de Franciscaanse beweging en met de Vincentius Vereniging Arnhem.
Armoedebestrijding heeft haar bijzondere aandacht.
Vragen waar ze in haar inleiding op in zal gaan:
- wat is het christelijk sociaal denken?
- Wat is het verband met de Vincentiaanse waarden?
- Hoe ziet dat er in de Vincentiaanse praktijk uit?
- Hoe wordt er vanuit het christelijk sociaal denken gedacht over leiderschap?
In het middaggedeelte staat de vraag centraal: hoe kun je als ondernemer het christelijk
sociaal denken in de praktijk brengen? Hiervoor presenteren we stellingen die we ontlokt
hebben aan enkele ondernemers die hier ervaring in hebben. Daarover gaan we met elkaar
in gesprek.
Programma:
9.30 uur
ontvangst met koffie en thee
10.00 uur
start van het inhoudelijk programma
12.30 uur
lunch
14.00 uur
Vervolg van het inhoudelijk programma
16.00 uur
Afsluiting van de dag.
Uiteraard wordt er voldoende gelegenheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan.

Naar deze dag kunt u ook gasten meenemen, die u graag in de gelegenheid stelt om te
proeven aan de Vincentiaanse sfeer.
Voor de inspiratiedag bedragen de kosten van deelname € 25,-. Hiervoor ontvangt u
- een inspirerende inleiding
- koffie, thee, water
- een lunch
- zicht op toepassing in de praktijk
- een drankje na afloop.
Indien u aan deze inspiratiedag voor alumni en andere geïnteresseerden wilt deelnemen,
wilt u dan een mailtje sturen naar
josroemer@vincentdepaulcenter.nl.
Als er nog vragen zijn, kunt u deze naar mij mailen op bovenstaand mailadres.

Graag tot 25 mei en een hartelijke groet,
Jos Roemer, studiesecretaris Masterclass, Vincent de Paul Center Nederland.

