Conceptprogramma Soeterbeeckdagen 2020
Tot leven geroepen
Generaties in katholieke maatschappelijke organisaties
Soeterbeeckdagen 2020
Waar ligt onze urgentie als organisatie? Wat hebben we te vertellen, waarom is dat
belangrijk en hoe hangt dit samen met de oorsprong en de identiteit van onze organisatie?
Om recht te doen aan deze wezensvragen gaan we tijdens de Soeterbeeckdagen 2020 in
gesprek met elkaar. Dat doen we, anders dan in voorgaande jaren, door deelnemers uit
verschillende generaties nadrukkelijk met elkaar in gesprek te brengen en van elkaar te laten
leren. Met elkaar vind je immers meer dan alleen en waar de een op uitgekeken denkt te
zijn, is voor de ander juist van waarde.
Organisaties moeten steeds opnieuw tot leven geroepen worden door in te gaan op de
actuele vragen. Wij werken mede aan de hand van citaten uit het slotdocument van de
bisschoppensynode over jongeren, Christus vivit (25 maart 2019). Daarin reflecteert paus
Franciscus op de manier waarop jongeren geroepen zijn de kerk eeuwig jong te houden en
hoe ouderen ze daarbij kunnen helpen en zichzelf kunnen laten verjongen.
Organisaties zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden in tweetallen. Naast een
bestuurslid of directielid vragen we jullie ook een jongere medewerker mee te nemen naar
deze tweedaagse. De dialoog tussen generaties wordt gestimuleerd met inhoudelijke
bijdragen.
Vrijdag 26 juni
14.00 uur:
Welkom
14.10 uur:
Introductie en kennismaking
14.30 uur:
Programma – de maatschappelijke omgeving: krachtlijnen en vragen
15.45 uur:
Pauze
16.00 uur:
Programma – het levensbeschouwelijk landschap: krachtlijnen en vragen
17.45 uur:
Vespers / inspiratiemoment
18.30 uur:
Aperitief
19.00 uur:
Diner
21.00 uur:
Programma – film
23.00 uur:
Nazit
Zaterdag 27 juni
07.30 uur:
Lauden/ inspiratiemoment
08.00 uur:
Ontbijt
09.00 uur:
Programma – missie vinden, identiteit maken
12.00 uur:
Afsluitend gezamenlijk gesprek
12.20 uur:
Afsluiting
12.30 uur:
Lunch en wegzending
De Soeterbeeckdagen 2020 vinden plaats in het mooie vergader- en conferentiecentrum
Soeterbeeck te Ravenstein.

