
 
CVPPP presenteert:  

maandagavond 9 maart 2020 
een expert meeting met 

 

Prof. Dr. Everett L. Worthington, Jr. 

 
Forgiveness, Humility, and Virtues: 

Good for Us, Good for Others 
  



Maandagavond 9 maart 2020 
 

CVPPP LEDENVERGADERING 2020 
 
Inclusief meerjarenbeleidsplan 2020-2023 en plannen om de 
netwerkfunctie van de CVPPP te gaan bevorderen. De agenda 
wordt toegezonden aan alle CVPPP-leden.  
 
 

* * * * *  
 
 
Vanaf 19.30 is te gast:  
Prof. Dr. Everett L. Worthington, Jr. 
voor een lezing en discussie tijdens de expert meeting 

 

FORGIVENESS, HUMILITY, AND VIRTUES: 
Good for Us, Good for Others 

   
Virtues are good for us--in terms of physical health, 
psychology, relationships, and spirituality. This is documented 
by psychological science. But virtues are not best thought of in 
terms of individual achievements of goodness and the good 
effects of goodness. Rather, they are best developed, 
practiced, and honed in communities. Christian church 
communities are ideal because they provide close 
relationships (that do indeed contain power dynamics and 
times when people hurt each other) but also because religious 
practice keeps encouraging us to develop and live out 
characters formed toward the shape of the character of Jesus. 
I look briefly at the virtues of forgiveness and humility as 
illustrations. I end by discussing REACH Forgiveness and 
PROVE Humility - two DIY workbook interventions useful in 
congregations and in professional practices. 
 

 



Spreker  
 
Dr. Everett L. Worthington, Jr. is professor emeritus van de 
afdeling psychologie aan Virginia Commonwealth University in 
Richmond, Virginia, USA. Hij heeft meer dan 40 boeken 
gepubliceerd waaronder 11 over vergeving, en meer dan 475 
artikelen en hoofdstukken, vooral over vergeving, nederigheid, 
positieve psychologie, relatietherapie, en 
godsdienstpsychologie.  
 
Zie ook www.EvWorthington-forgiveness.com en zijn nieuwste boek: 
Worthington, E.L., Jr. & Wade, N.G. (Eds.)(2019). Handbook of forgiveness 
(2nd ed.). New York, NY: Routledge.  

 

 
 
 
Programma  
 
17.00-18.25  maaltijd voor CVPPP-leden 
18.30-19.30  ledenvergadering 
  
19.30-19.45    inloop voor expert meeting en koffie / thee 
19.45-20.30    lezing door Dr. Everett L. Worthington, Jr. 
  Forgiveness, Humility, and Virtues:  

Good for Us, Good for Others 
20.30-21.15 discussie van Everett Worthington met  

deelnemers  
21.15  afsluiting en borrel  

 
NB.: de voertaal van de lezing en het daaropvolgende  
gesprek is Engels 
 
 

Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk 
(4 minuten lopen vanaf NS station Nijkerk) 
 
  

http://www.evworthington-forgiveness.com/


Informatie en aanmelding 
 
Aanmelden vóór maandag 1 maart 2020 door: 
1. onderstaande kosten van deelname over te maken en 
2. een mail te sturen aan info@cvppp.nl waarin u specificeert 
of u deelneemt aan:  
  (a) v.a. 17.00u: diner + ledenvergadering + expert meeting  
  (b) v.a. 18.30u: ledenvergadering + expert meeting 
  (c) v.a. 19.30u: expert-meeting. 

 
Kosten 
 
Toegangsprijs expert meeting bij vooruitbetaling: € 60,- 
Studenten € 10,- / CVPPP-leden: € 25,-  

• Aanmelding na 1 maart kost € 25,- extra.  

• Het totaalbedrag a.u.b. uiterlijk op 1 maart overmaken op 
IBAN NL46INGB0003453362 t.n.v. CVPPP te Ede.  

 
Bij opgave na 1 maart is deelname aan het diner niet meer mogelijk. 
Bij annulering minder dan zeven dagen van tevoren is er geen restitutie mogelijk.  

 

Contact 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het CVPPP secretariaat via info@cvppp.nl 

mailto:info@congrescvppp.com
mailto:info@cvppp.nl

