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25 november – 1 december 2018: Week van het Leven
Voor de derde keer organiseert het Platform Zorg voor Leven de Week van het Leven. Met de campagne ‘Open
je ogen voor het ongeboren leven’ wil het platform laten zien hoe absurd de 24-wekengrens voor abortus is. Met
24 weken kan een baby al horen, duimen, voelen en bewegen. Hoe wonderlijk is het leven dan al!
Meer informatie

17 november 2018: Tijd om te gaan!?
Najaarsbijeenkomst van CMF Nederland in samenwerking met de Christelijke Vereniging van Psychiaters,
Pyschologen en Psychotherapeuten (CVPPP)
Meer informatie over deze bijeenkomst

10 november 2018: Mens en vruchtbaarheid
Najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over o.a. Humanae Vitae,
Theologie van het Lichaam, natuurlijke omgang met de menselijke vruchtbaarheid.
Programma:
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – kardinaal dr. W.J. Eijk, hoofdcelebrant, dr. L.J.M. Hendriks, concelebrant
11.00 u.: Koﬃe
11.15 u.: Opening – prof.dr. Frans J. van Ittersum, voorzitter NKZN
11.20 u. Lezing Medische aspecten en symptomen van menselijke vruchtbaarheid – mw.dr. Suzanne van der
Velden, gynaecoloog
12.05 u.: Lezing Theologie van het Lichaam – dr. L.J.M. Hendriks, voorzitter KSME, rector Grootseminarie Rolduc
12.50 u.: Discussie
13.00 u.: Lunch
14.00 u.: Lezing Humanae Vitae – kardinaal dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht
14.45 u.: Lezing Natuurlijke omgang met de vruchtbaarheid in het huwelijk – Sensiplan consulentenechtpaar
15.30 u.: Discussie en thee
15.45 u.: Afsluitende gebedsviering
16.15 u.: 25 jaar Katholieke Stichting Medische Ethiek: medisch-ethische dilemma’s in de komende jaren – dr.
L.J.M. Hendriks, voorzitter KSME
16.30 u.: Borrel ter afsluiting en mede bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de KSME
Locatie
Eucharistieviering: Johannes de DoperKerk, Straatweg 146, 3621 BV Breukelen
Lezingen: Parochiehuis St. Jan de Doper, Herenstraat 15, 3621 AP Breukelen
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Kosten inclusief lunch
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–
Aanmelden studiedag 10 november 2018 Mens en vruchtbaarheid

21 april 2018: Hij – zij – het?
De voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland zal worden gehouden op 21
april 2018 en is gewijd aan gender en genderverschillen. Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 u. Registratie, inloop
10.00 u. Eucharistieviering – Kardinaal dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, dr. L.J.M. Hendriks, rector
Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
11.00 u. Koﬃe
11.15 u. Opening
11.20 u. Lezing “Gendertheorie en christelijke mensvisie” – kardinaal dr. W.J. Eijk
12.00 u. Lezing “Gender in the law (making)” – mrs. Adina Portaru LLM PhD, Legal Counsel Europe
12.45 u. Discussion
13.00 u. Lunch
14.00 u. Bespreking van teksten uit encyclieken en andere kerkelijke documenten in groepjes
15.00 u. Theepauze
15.15 u. Plenaire bespreking van teksten uit kerkelijke documenten
16.00 u. Gebedsviering
16.30 u. Huishoudelijke mededelingen Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland met aansluitend borrel
Locatie:
De Schaapskooi
Emmastraat 3
Hilversum

Aanmelden Hij – zij – het ? – 21 april 2018

Is alles wel op waarde te schatten?
CMF NAJAARSCONFERENTIE 2017
11 november 2017
Als artsen willen we allemaal graag iets betekenen voor onze patiënten. In de manier waarop we dat doen en de
keuzes die we maken laten we doorschemeren wat wij belangrijk vinden in het leven. Maar wat als de patiënt nu
dingen belangrijk vindt die wij echt niet belangrijk vinden? Of wat, als de ene waarde andere waarden dreigt te
overschreeuwen. Bijvoorbeeld de groeiende tendens om goede zorg vooral uit te drukken in geld en gewonnen
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levensjaren?
Prof. Gerrit Glas, psychiater en hoogleraar van de neurowetenschappen, zal uitleggen wat waarden-gedreven
zorg nu eigenlijk inhoudt. En wat gebeurt er als waarden met elkaar in conﬂict raken?
Dr. Stef Groenewoud, ethicus en gezondheidswetenschapper, zal de vraag bespreken of de economische
benadering van zorg alleen maar een bedreiging van waarden-gedreven zorg is. Of biedt dit juist de
mogelijkheid om bepaalde zaken juister op waarde te schatten?
Locatie
Boerderij Groot Kruivestein
Gooyerdijk 22
3972 MB Driebergen

Meer informatie

14 oktober 2017: Geloof in de praktijk
Iedereen zal daar op enig moment wel mee worstelen: hoe geef ik mijn geloof nu handen en voeten op mijn
werk ? Moet ik aan alles meewerken, of juist niet ? Op dit soort vragen willen we op 14 oktober ingaan m.b.v.
lezingen, ervaringen, discussies en gebed.
Programma
09.30 u. Registratie, inloop
10.00 u. Eucharistieviering – dr. L.J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting
Medische Ethiek
11.00 u. Koﬃe
11.15 u. Opening – dagvoorzitter drs. Jeroen Eidhof
11.20 u. Lezing over medewerking – dr. L.J.M. Hendriks
12.00 u. Casus – uitwerking in groepjes
12.45 u. Lunch
13.30 u. Plenaire nabespreking casuïstiek
13.45 u. Ervaringen uit de praktijk met o.a. mr. Isabella Wijnberg, Carmela As
14.45 u. Thee, vragen en discussie over “Ervaringen uit de praktijk”
15.10 u. Vesper
15.50 u. Activiteiten Netwerk Katholieke Zorgprofessionals – Evaluatie
16.30 u. Afsluiting – borrel – ontmoeting
Locatie:
De Schaapskooi
Emmastraat 3
Hilversum
Kosten:
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€ 25,– inclusief lunch, voor studenten (op vertoon van studentenkaart) € 10,–
Aanmelden voor deze bijeenkomst

17 juni 2017: Jezus als Genezer
Na de eerste kloosterzaterdag waren de deelnemers ervan overtuigd dat ze hier mee door moesten gaan. Niet
om een grote beweging te starten, maar juist in de kleinschaligheid was er de mogelijkheid om elkaar te vinden
en het arts-en-Christen zijn veilig met elkaar te kunnen delen. Een bijeenkomst met een min of meer
contemplatief karakter. Op zaterdag 17 juni a.s. zal de tweede kloosterzaterdag plaatsvinden. Wederom zijn
de Zr. Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout bereid ons te ontvangen en zal Zr
Hildegard ons weer bijstaan in het leiden van de groepsgesprekken. Het thema dit keer is: ‘Jezus als Genezer’.
Ook dit keer start de kloosterzaterdag om 10.15 u. Voor diegenen die dat wensen is er vooraf om 09.30 een
Eucharistieviering in de kloosterkerk. De bijeenkomst eindigt om ca. 20.00 na een mediatatieve bijeenkomst,
geleid door Zr Hildegard, met een van de psalmen als basis.
Middag- en avondmaaltijd zijn inbegrepen.
Het is mogelijk om de nacht voor- en/of na de kloosterzaterdag in het gastenverblijf van de Abdij door te
brengen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Zr Hildegard: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl, tel. 0162-455079
(liefst tussen 11.00 – 12.00 u).
Mocht u collega’s kennen die hier mogelijk ook in geïnteresseerd zijn, zijn deze natuurlijk van harte welkom.
U kunt zich opgeven voor deze kloosterzaterdag bij:
Frans Rutten: f.rutten@planet.nl, (evt. inlichtingen tel. 06-22412375)
Zr Hildegard: gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl (evt. inlichtingen 0162-455079 tussen 11.00 en 12.00 u.)
Folder Kloosterzaterdag 17 juni 2017

De persoon in de actualiteit
Bijeenkomst op 20 mei 2017
Programma
09.30 u. Registratie, inloop
10.00 u. Eucharistieviering – W. Biemans SJ
11.00 u. Koﬃe
11.15 u. Opening – dagvoorzitters Niki Leenders en Frans van Ittersum
11.20 u. NIPT – Esther Verbeek
11.45 u. Orgaandonatie – Frans van Ittersum
12.10 u. Voltooid Leven – Niki Leenders
12.30 u. Lunch
13.30 u. Personalisme – Elisa Garcia
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14.30 u. Interactief programma over NIPT en personalisme
15.00 u. Thee
15.15 u. Interactief programma over Orgaandonatie en personalisme en Voltooid Leven en personalisme
16.15 u. Netwerk Katholieke Zorgprofessionals – Frans van Ittersum
16.30 u. Afsluiting door de dagvoorzitters en borrel
Sprekers:
W. Biemans SJ, spirituaal Ariënsinstituut
mw. drs. E. Verbeek, arts in opleiding tot internist, werkgroeplid Netwerk Katholieke
Zorgprofessionals Nederland
mw. drs. N.H.J. Leenders, arts-onderzoeker in opleiding tot internist-nefroloog, werkgroeplid Netwerk
Katholieke Zorgprofessionals Nederland
mw. dr. E. Garcia, ethicus, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland, bestuurslid
Katholieke Stichting Medische Ethiek
prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals
Nederland, bestuurslid Katholieke Stichting Medische Ethiek
Locatie:
De Schaapskooi
Emmastraat 3
Hilversum
Kosten:
€ 20,– inclusief lunch, voor studenten (op vertoon van studentenkaart) € 10,–
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