
BEROEPSVERDIEPEND TRAJECT KATHOLIEKE SECTORRAAD 2016-2017 
 
Hierbij presenteren wij een aantal beroepsverdiepende trajecten die wij aan de leden 
van de katholieke sector van de VGVZ willen aanbieden. Wij hebben vooral gekeken naar 
activiteiten die intellectueel verdiepend en verbindend, daarnaast theologisch vormend 
en spiritueel verrijkend zijn. Wij hebben hiermee geprobeerd een veelzijdig en 
toegankelijk programma aan te bieden, waaraan meer of minder tijd kan worden 
besteed en dat voldoende variatie bevat.  
 
Er zijn enkele individuele trajecten die de spirituele dimensie vormgeven van onze 
katholieke identiteit. Bezinning en reflectie op ons eigen geloofsleven, en dit in gesprek 
brengen via meditatie, concentratie en gebed met deskundigen – eventueel in een 
monastieke context - biedt een beroepsverdieping die oude papieren heeft in onze 
traditie.  
 
Er zijn ook groepsactiviteiten opgenomen. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is onze 
overtuiging dat wij als beroepsgenoten in groepsverband samenkomen en binnen een 
sociale context functioneren. Via ontmoeting en interactie trachten wij een gezamenlijke 
studie van en bezinning op theologische en filosofische opvattingen te stimuleren. 
 
Daarnaast willen wij zicht geven op de bronnen van ons christelijk geloof, en samen op 
reis gaan. Er is in het voorjaar van 2017 een reis opgenomen naar West-Turkije die in de 
voetsporen van Paulus en andere apostelen studie en bezinning combineert met een 
aantrekkelijke tocht langs de oorsprongen van onze traditie. Een andere reis voert ons 
najaar 2017 naar Noord-Italië, waar het Christendom prachtige monumenten zoals 
kerken, fresco’s en mozaïeken heeft nagelaten. 
 
Wij dragen zorg voor accreditatie in het kwaliteitsregister van het SKGV. 
 
 
1.Leesgroep Bronnen van het zelf 
Op zoek naar de hedendaagse cultuur van authenticiteit 
 
In een zestal bijeenkomsten, o.l.v. Ger Groot, lezen wij Bronnen van het zelf van 
Charles Taylor (1931). Charles Taylor wordt beschouwd als een van de grootste 
levende filosofen. Tegelijkertijd is hij praktiserend katholiek. Taylor is de afgelopen 
jaren in Nederland vooral bekend geworden met zijn boek Een seculiere tijd. In zijn 
hoofdwerk Bronnen van het zelf (1989), inclusief voetnoten 760 pagina’s, onderzocht hij 
de hedendaagse cultuur van authenticiteit, waarin mensen op zoek gaan naar hun ‘echte’ 
zelf. Vaak is die authenticiteit triviaal en egocentrisch. Die cultuur kan echter ook leiden 
tot diepgaand en zinvol zelfonderzoek, stelt Taylor. Daarmee wordt de poort geopend 
naar een spiritueel leven dat rijker is dan het simpelweg volgen van een kerkelijke leer. 
 
Charles Taylor beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit aan de 
hand van denkers als Augustinus, Descartes en Montaigne die hebben gepleit voor 
zelfonderzoek en verinnerlijking. Door zijn unieke ideeënhistorische benadering – welke 
ideeën inspireerden mensen tot handelen– komt Taylor tot een visie op het zelf die veel 
rijker is dan de in het moderne denken verankerde opvatting dat de mens eerst en 
vooral een autonoom subject zou zijn. De mens leeft in een sociaal verband waarin hij, 



zoals Taylor het formuleert, ‘alleen te midden van andere zelven een zelf is’. De richtprijs 
bedraagt € 180–210,- pp, inclusief een inleidend college van Ger Groot. Onderdeel van 
de leesgroep is dat er gezamenlijk gegeten kan worden en uiteraard ongestoord 
gesproken, de maaltijd is exclusief.  
Plaats van samenkomst: ’s-Hertogenbosch, (Mariapaviljoen) en/of een nog nader te 
bepalen plaats in Utrecht, afhankelijk van de plaats waar deelnemers vandaan moeten 
komen. Tijdstip: 17.00-21.00 uur. 
 
De data in 2016, zoals die nu zijn vastgesteld: 
 
Donderdag 31 maart (inleiding op het boek door Ger Groot) 
Donderdag 28 april 
Donderdag 19 mei 
Donderdag 16 juni 
Donderdag 15 september 
Donderdag 27 oktober 
Donderdag 24 november (Deze datum is bedoeld voor een eventuele uitloop) 
 
2. Leesgroep De Thibaults 
Veranderend katholicisme in een veranderende cultuur 
 
In twee bijeenkomsten bespreken wij het boek De Thibaults (1922) van Roger Martin 
du Gard (deel 1). In dit boek worden de morele en maatschappelijke veranderingen van 
de Franse samenleving aan het begin van de 20e eeuw beschreven. Deze veranderingen 
en tegenstellingen worden geplaatst in de context van een katholiek burgerlijk milieu en 
aan de hand van twee generaties Thibaults. Het boek bevat een prachtige discussie over 
betekenis en waarde – en het gebrek er aan – van het katholicisme, dat zijn actualiteit 
nog niet heeft verloren. Ook de geneeskunde krijgt een gezicht in een van de 
hoofdpersonen; in zijn wederwaardigheden worden de subtiele veranderingen in de 
morele opvattingen van zijn tijd zichtbaar, o.a. over het levenseinde. Deze roman is een 
echte pageturner, de roman telt ruim 800 pagina’s en is onvermoed modern. Du Gard 
ontving in 1937 de Nobelprijs voor de literatuur. Onderdeel van de Leesgroep is dat er 
tussentijds gezamenlijk wordt gegeten, de maaltijd is voor eigen rekening. 
Wij komen samen, afhankelijk van het aantal deelnemers en de plaats van waar zij 
vandaan komen, in ’s-Hertogenbosch of Utrecht, en wel van 17.00-21.00 uur. Er zijn 
geen extra kosten aan de Leesgroep verbonden. 
 
3. Innerlijk pelgrimeren 
Bezinning met persoonlijke begeleiding volgens de Ignatiaanse spiritualiteit 
 
Uit ervaring weten we dat ons leven niet steeds harmonieus verloopt. De confrontatie 
durven aangaan met de schaduwkanten van ons leven kan ons in staat stellen tijd en 
ruimte te nemen voor bezinning, om meer licht toe te laten. De ‘weg naar binnen’ 
verbindt ons met een oude traditie binnen het christelijk geloof. Innerlijk pelgrimeren 
veronderstelt een inwendige levensreis aan te gaan met het oog op een bezinning, die 
beweging en verandering in ons leven kan teweegbrengen.  
We laten ons hierin begeleiden door een goede en deskundige gids, waar mee wij de 
verandering in ons leven aandurven: we stellen ons de vraag of we kunnen veranderen 
in spirituele zin: kan een mens opnieuw geboren worden? Om ons leven opnieuw te 



ordenen moeten we onze weerstanden zien te overwinnen, die ons afhouden van een 
echte ontmoeting met God. 
De ervaring van ‘genezen worden’ van oud zeer is helend om in harmonie te leven met 
onze schaduwkanten: opdat we ons bewust worden van de innerlijke kracht van Gods 
genade in ons eigen leven. Een kracht die ons blijvend raakt en inspireert. Deze 
‘Geestelijke Oefeningen’ zijn ontstaan tijdens een periode toen Ignatius van Loyola een 
zware tijd doormaakte en de koers in zijn leven kwijt was. Tijdens het bekeringsproces 
dat hij doormaakte is er opnieuw licht in zijn leven gekomen, dat hem een andere kijk op 
zichzelf en zijn levenstaak verschafte.  
 
Dit proces kan ieder die op zoek wil gaan naar innerlijke bezieling nu zelf meemaken. 
Het proces van Ignatius is 'vertaald' en wordt in deze oefeningen gevolgd. 
Dagelijks neem je een vaste tijd om stil te staan bij een situatie uit het Evangelie of een 
andere tekst uit de Bijbel; je zoekt vervolgens naar de betekenis ervan voor je eigen 
leven. De ervaringen die je daaraan opdoet bespreek je - afhankelijk van de lengte en de 
vorm van de retraite - dagelijks of wekelijks met je geestelijk begeleider. 
 
Voor dit aanbod van Geestelijke Oefeningen zijn er twee mogelijkheden: 
 

a. Een achtdaagse retraite die gegeven wordt in Drongen (België), o.l.v. 
deskundige geestelijk begeleiders. U kunt een afspraak maken met het 
secretariaat van de Oude Abdij in Drongen, of met Wauthier de Mahieu sj, tel. 
(00 32) 09 216 64 12, die u met een begeleider in contact zal brengen. Het is 
aanbevolen tijdig te reserveren, opdat zowel een kamer als een begeleider 
beschikbaar zijn. Zomerretraites: van 12 tot 21 juli 2016 en van 22 tot 31 juli 
2016. De kosten bedragen € 60-65,- per dag. Locatie: Drongen (B.). Inlichtingen:  

info@oudeabdij.be Aanmelding  bij:  wdemahieu@jesuits.net.   

 

b. Een individueel begeleide retraite in Nijmegen met 33 wekelijkse 
gesprekken (met behulp van het boekje “Hem Achterna. De Geestelijke 
Oefeningen van Ignatius van Loyola in het dagelijks leven”). Locatie: Nijmegen. 
Voor deze retraite zijn beschikbaar als geestelijk begeleiders: Ben Frie sj., Th. 
Van Drunen sj. en Hans van Leeuwen sj. Er zijn geen kosten (behalve uw 
reiskosten) aan verbonden. Contactpersoon is Ben Frie sj, aanmelding via tel: 06 
50828777,  of b.frie@jezuieten.org. 

 
 
4. Verbinding en existentie 
Abdijdagen in de abdij van O.L.V. van Oosterhout 
 
In het klooster van de Zusters Benedictinessen van Oosterhout verdiepen wij ons van 20 
tot 22 mei 2016 in ons innerlijke leven. Wij zullen ons, onder leiding van zuster 
Hildegard, verdiepen in het werk ‘Communion and otherness’ van de orthodoxe theoloog 
Zizioulas. Wij willen ons bezinnen op existentiële vragen en de verbindingen in ons 
eigen leven. Niet over wat ons bindt, of hoe we zijn verbonden, maar met wie is de 
belangrijkste vraag. Het ontologisch nadenken over de diepten van het bestaan, over de 
uiteindelijke dingen geeft zin aan ons leven. Een en ander zal worden gekoppeld aan 
vragen en antwoorden in de dagelijkse praktijk van onze geestelijke verzorging. John 
Zizioulas (1931) is een van de grootse theologen van deze tijd. Hij heeft een grote rol 

mailto:info@oudeabdij.be
mailto:wdemahieu@jesuits.net
mailto:b.frie@jezuieten.org


gespeeld binnen de Wereldraad van Kerken. Aan de laatste encycliek van paus 
Franciscus, Laudato si, heeft hij een grote bijdrage geleverd en tevens gesproken bij de 
presentatie daarvan. 
Onderdeel van dit kloosterweekend is dat men deelneemt aan het getijdengebed van de 
zusters in de kloosterkerk. De richtprijs voor een weekend is € 95,-. Gelieve zelf lakens 
en handdoeken mee te nemen. Er is een maximum van veertien deelnemers vastgesteld. 
 
5. Voor 2017 hebben wij een passend reisaanbod bedacht. 
 
Met Piet Hein Dieben, oud-docent aan de Katholieke Theologische Universiteit 
Amsterdam als reisleider, zal een 9-daagse reis door West–Turkije plaatsvinden in de 
eerste helft van 2017, langs de eerste vindplaatsen van het Christendom. We beginnen 
de reis in Istanbul en eindigen in Izmir. Het reisprogramma is toegevoegd, wijzigingen 
onder voorbehoud. Het minimaal aantal deelnemers is 15 en het maximale aantal is 22 – 
24. Er is een mogelijkheid om de reis met partner te maken. De reissom bedraagt ca. 
€ 1400, all inclusive, toeslag voor een 1-persoonskamer is € 30,-.  
Voorafgaand aan de reis zal in november 2016 een bijeenkomst plaatsvinden met 
praktische informatie, zoals aanvraag van een visum. Twee maanden voorafgaand aan 
de reis organiseren wij een studiemiddag met inhoudelijke bijdragen over Paulus, over 
keizer Justinianus, over de eerste Christelijke concilies en eventueel nog andere 
onderwerpen die passend zijn. Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds opgeven. 
 
De andere reis zal eveneens in 2017 plaatsvinden, nu in Noord-Italië, waar eveneens 
vroege vindplaatsen van Christendom en katholiek geloof te vinden zijn. We bezoeken 
o.a. Ravenna, Aquileia, Grado en Padua, die alle bekend staan om oud-christelijke 
heiligdommen met unieke byzantijnse mozaïeken, dan wel middeleeuwse fresco’s. 
Nadere informatie volgt hier over, de exacte datum is nog niet bekend, maar in ieder 
geval pas in de tweede helft van 2017. U kunt zich nu reeds opgeven als geïnteresseerde, 

zodat wij een inzicht verkrijgen in het aantal belangstellenden. 
 
Voor informatie over activiteiten en aanmelding kunt u voor de onderdelen 1, 2 en 5 contact 

opnemen met Hanneke Snelder: H.Snelder@jbz.nl 

 

Voor informatie over de onderdelen 3 en 4 en aanmelding voor onderdeel 4 kunt u contact 

opnemen met Jan van der Wal: jjagm.vanderwal@planet.nl 

 

 

Wij hopen hiermee in een passend aanbod te voorzien.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons gerust weten! 

 

 

Januari 2016 

 

Het bestuur van de Katholieke Sectorraad 

Commissie beroepsverdieping en –vorming 
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