
23 - 25 maart 2018
Beweging van Barmhartigheid

Ontmoetingsweekend over compassie en verbinding
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Passie voor
Compassie

voor 
jongeren



Data
23 - 25 maart 2018

Locatie 
Kloosterhotel ZIN, 
Boxtelseweg 58 in Vught

Gastdocenten
Chantal Suissa en Rikko Voor-
berg. Volg de website voor de 
derde gastspreker.

Kosten 
Tarief I: € 75, tarief II: € 150;
het lage tarief geldt voor men-
sen met een minimuminkomen 
(kosten mogen geen belemme-
ring zijn voor deelname).

Aantal deelnemers
Maximaal 20 personen

Vragen over het programma 
Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Willie 
Gardien, coordinatie@barm-
hartigheid.nl of +31(0)73 657 
70 44.

Beweging van Barmhartigheid
Boxtelseweg 60   
5261 NE  Vught   

T   073 657 70 44
E    coordinatie@barmhartigheid.nl
 I   www.barmhartigheid.nl

voorjaar 2018

cirkels

houtskool potlood
0,25 pt in cmyk: 0-70-55-20 en 60-60-0-0; 100% dekking
0,50 pt in cmyk: 0-70-55-20; 75% dekking

naam

minion pro 
cursief in cmyk: 0-70-55-20; 100% dekking en 75% dekking
bold in cmyk: 60-60-0-0; 100% dekking

steunkleur I

cmyk: 20-0-0-10

steunkleur II

cmyk: 5-10-20-10

steunkleur III

cmyk: 20-0-30-15

Op zoek naar verbinding

Een weekend voor jonge mensen tussen 20 en 35 jaar, 
die zich willen bezinnen op compassie/barmhartigheid 
en dat willen doen samen met jongeren uit verschillende 
levensbeschouwelijke tradities.

Rondom het thema ‘Passie voor Compassie’ gaan we met 
elkaar in gesprek, gevoed door inspirerende sprekers van-
uit verschillende tradities. Zonder voorbij te gaan aan de 
verschillen, willen we met elkaar in dialoog gaan over wat 
ons bindt en wat compassie daarbij kan betekenen. We 
willen actief werken aan een samenleving waarin afkomst 
en levensovertuiging geen kloof veroorzaken en waarin 
alle Nederlanders zich thuis voelen. Wij geloven dat het 
kan! Door bewuster en vanuit compassie, mededogen en 
barmhartigheid te leven.

De gastdocenten voor dit weekend zijn Chantal Suissa en 
Rikko Voorberg. Volg de website voor de derde gastspreker.

Meer informatie en inschrijving
Ben je tussen de 20 en de 35 jaar? Nieuwsgierig naar wat 
anderen en jouzelf bezielt? Op zoek naar bondgenoten? Wil 
jij als bruggenbouwer in jouw omgeving actief zijn? Op zoek 
naar bemoediging en inspiratie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Meld je nu aan via onze website, www.barmhartigheid.nl.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door
fi nanciële steun van onder andere het Kansfonds.


