
Uitnodiging symposium Stichting Tijd voor een Gesprek

 Datum: Maandag 30 november 2020
 Tijd: 20:00-21:30 (inloggen kan vanaf 19:45)
 Locatie: Thuis via een live verbinding vanuit de Kruiskerk te Woerden
 Doelgroep: Beroepskrachten en vrijwilligers uit de zorg en het sociale domein in de

regio Noordwest-Utrecht. (Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater
en Montfoort) En voor overige geïnteresseerden!

Op maandagavond 30 november 2020 zal de 14e editie van het symposium van de stichting
Tijd voor een Gesprek plaatsvinden in de Kruiskerk te Woerden. Met een kleine groep
genodigden op locatie, wordt er deze keer vooral ingezet op een livestream die men thuis
kan volgen.

In 2007 is Stichting Tijd voor een Gesprek opgericht. De stichting heeft tot doel
thuiswonende mensen te begeleiden door middel van aandacht voor levensvragen.
Daarnaast biedt de stichting gratis scholing aan beroepskrachten en vrijwilligers in het
signaleren van deze vragen. Sinds 2019 is Tijd voor een Gesprek hét Centrum voor
Levensvragen in de regio Noordwest-Utrecht en biedt haar diensten aan in de gemeenten:
Woerden, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort.

Juist in deze tijd kan een geestelijk begeleider uitkomst bieden. Óók voor mensen zonder
specifieke levensbeschouwelijke overtuiging.

Tijdens deze editie zullen Wout Huizing en Thomas Borggrefe een theatrale spreekbeurt
verzorgen over het belang van het spreken over levensvragen en zingeving in het algemeen
en in tijden van Corona in het bijzonder. Uiteraard wordt het geheel weer smaakvol,
muzikaal omlijst door Jan Cornelis Blokhuis (piano) en Nynke Viezee (zang).

Wanneer u interesse heeft om het symposium gratis, digitaal bij te wonen, wordt u van
harte uitgenodigd om uw gegevens direct hier in te vullen. U ontvangt dan een link om het
geheel live te kunnen volgen.

Wilt u meer weten over de activiteiten van het centrum voor levensvragen Tijd voor een
Gesprek en de mogelijkheden tot samenwerking, scholing of deelname aan
multidisciplinaire overleggen, kijk dan op de website of bel direct met ondergetekende; 06
26166044.

Mede namens het bestuur van de stichting Tijd voor een Gesprek, kijk ik uit naar uw
deelname en hoop ik op een inspirerende avond!

Met vriendelijk groet,

Robin Zuidam
A.i. coördinator centrum voor levensvragen Noordwest-Utrecht, Tijd voor een Gesprek.

https://docs.google.com/forms/d/1EnRAGb1iRb7hdSDHW_L4hIXXY9AMQREgkeDU4Gc2nww/edit
https://centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestutrecht/

