Masterclass: Spirituele bronnen, herbronning en verdieping
Duiken in de bronnen van onze eigen spiritualiteit en die van anderen

De masterclass wordt gegeven door drie docenten die experts zijn op het
gebied van spiritualiteit en geestelijke verzorging. Bovendien verzorgt Prof.
Hans Alma als gastdocent een workshop over verbeelding en spiritualiteit.
Vragen die in het programma aan de orde komen zijn:
o
o
o
o

Welke bronnen hebben mijn leven verrijkt?
Wat vertellen die bronnen over mij en mijn spirituele biografie?
Wat nu als een bron opdroogt, en niet meer stroomt?
Waar vind ik nieuwe bronnen, wanneer is herbronning nodig?

De masterclass is opgezet in aansluiting op de Beroepsstandaard Geestelijk
Verzorger, waarin verondersteld wordt dat geestelijk verzorgers:
‘een persoonlijk doorleefde spiritualiteit’ hebben,
‘die zij actief onderhouden,
en die de basis vormt van waaruit zij hun werk doen’.
Docenten:
Prof. Dr. Hetty Zock, dr. Arie Kooijman en drs. Etje Verhagen MA
➢ Hetty Zock is als bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging namens
het KSGV verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt
daarnaast als vrijgevestigd trainer/pastoraal supervisor.
Zie www.hettyzock.nl en www.rug.nl/staff/t.h.zock
➢ Arie Kooijman is vrijgevestigd geestelijk verzorger, betrokken bij het
hospice in Oegstgeest (De Mare); docent scholing voor artsen en
verpleegkundigen op het terrein van de spiritualiteit in de palliatieve
zorg. Zie www.ariekooijman.nl
➢ Etje Verhagen is GZ-psycholoog en algemeen geestelijk verzorger in de
eerste lijn in Zwolle. Daarnaast is zij consulent palliatieve zorg en
docent psychosociale en spirituele aspecten in de oncologie en
palliatieve zorg. Zie www.debekenzwolle.nl
➢ Gastdocent: Prof. Dr. Hans Alma, bijzonder hoogleraar op de leerstoel
Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en
Theologie (FRT) aan de VU te Amsterdam www.hansalma.com
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Doel:
Het doel van het programma is dat de deelnemers:
o
o
o
o

meer inzicht krijgen in hun eigen spiritualiteit
ontdekken hoe zij hun bronnen kunnen laten stromen
ervaren hoe zij nieuwe bronnen kunnen aanboren
zich realiseren hoe de eigen spiritualiteit van betekenis is in hun werk

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht: reflectie op de eigen
spiritualiteit, de omgang met oude en nieuwe bronnen, en het delen van
eigen ervaringen en casuïstiek.
Programma:
Het programma bestaat uit theorie en ervaringsgerichte elementen. Thema’s
zijn onder andere:
o Wat is voor jou op dit moment een levende bron van spiritualiteit? Hoe
hangt deze samen met je biografie?
o Diverse (nieuwe) bronnen van spiritualiteit: in kunst en verbeelding,
natuur en mystiek, hedendaagse literatuur en populaire cultuur
o Hoe universeel zijn onze bronnen?
o Bestaan er ‘niet-effectieve’ bronnen?
o Welke rol spelen bronnen voor jou in je werk als geestelijk verzorger?
De masterclass is op drie verschillende manieren vormgegeven:
De docenten bieden drie varianten van de masterclass aan: online, hybride en
een driedaagse op locatie. Het programma is inhoudelijk steeds hetzelfde, de
cursus op de Hoorneboeg heeft 1 dagdeel extra met daarin uitgebreider
aandacht voor persoonlijke ervaringen.

A.

B.

Online-programma (via Zoom) dit najaar: donderdagmiddag 16
september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 9 december; steeds
van 13.30-17.00. Kosten € 495,- (incl. btw). Totaal 16 uur (2 uur
voorbereiding per bijeenkomst niet meegerekend). Aanmelding voor
23 augustus 2021.
Voor het voorjaar van 2022 wordt een hybride programma
aangeboden (driemaal online plus één fysieke bijeenkomst):
donderdagmiddag 13 januari, zaterdag 29 januari (van 9.30 – 17.00 op
locatie in Bussum), donderdagmiddag 17 februari en 10 maart. Kosten
totaal pp. € 545,- (incl. btw). Totaal 16 uur (2 uur voorbereiding per

2

C.

bijeenkomst niet meegerekend). Aanmelding voor 13 december
2021.
Driedaagse van 29-31 mei 2022 (van zondagavond 18.00 uur tot
dinsdagmiddag 17.00 uur) op locatie (De Hoorneboeg, Hilversum).
Kosten pp. inclusief verblijfskosten en maaltijden € 850 (incl. btw).
Aanmelding voor 15 januari 2022.

Voor aanvang van de masterclass krijgen de deelnemers het definitieve
programma toegezonden, inclusief opdrachten en een literatuurlijst met
verplichte en aanbevolen literatuur.
Literatuurlijst:
•
•
•
•

Hans Alma, Het verlangen naar zin, de zoektocht naar resonantie in de
wereld, Ten Have 2020
Herman Andriessen, Spiritualiteit en levensloop. Over levensfasen en
geestelijke bestemming. Utrecht: Kok/Boekencentrum 2018.
Marc Van Den Bossche, De zinnen van het leven, of de kunst van het
verstaan. VUBPress 2018.
Kick Bras, Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld.
Skandalon 2017.

• Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.), Eckhart, Tien visies op Meister
Eckhart, Augustinus/Amsterdam 2010
•

Hetty Zock, Jos Pieper & Walter Krikilion, Zin buiten beeld? Zorg voor
zinzoekers vandaag. Tilburg: KSGV 2016.

Deelname en aanmelding:
Elke groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers
Voor de online en hybride versie van de masterclass bedraagt bij de SKGV de
accreditatie 4,5 punten in de categorie levensbeschouwing en spiritualiteit.
Voor het weekend in mei 2022 is dit 7 punten. Bij volledige aanwezigheid
zorgen de docenten voor aanmelding van de punten in het
registratiesysteem.
Door middel van het insturen van het opgaveformulier meld je je aan voor de
masterclass. Na het overmaken van het totaalbedrag is de aanmelding
definitief. Afspraken rond onverhoopte annulering vind je op het
opgaveformulier.
De docenten kunnen altijd benaderd worden voor aanvullende informatie
(liefst via de mail, ook om een telefonische afspraak te kunnen maken).
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