
 

 

 
 
 
 

 
 
 
De maatschappij zoals die nu is, biedt mensen talloze keuzemogelijkheden. 
Er wordt van je verwacht dat je je leven zelf vormgeeft,  
precies zoals jij wilt.  
Maar wat wil je? 
Waar wil je naartoe? 
Hoe reis je door het leven? 
Wat is je uitzicht? 
Met wie ben je verbonden? 
Wat raakt je? 
Welke weg kies jij? 
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De maatschappij zoals die nu is, biedt mensen talloze keuze-
mogelijkheden. Vanaf je kindertijd tot en met je pensioen ligt vrijwel 
niets meer vast. Er wordt van je verwacht dat je je leven zelf 
vormgeeft, precies zoals jij wilt. Maar wat wil je? Welke keuzes maak 
jij? Doe je dat met gevoel of met je verstand? Speelt je geloof hierin een 
rol? 
 
Ethiek is de kritische bezinning op het juiste handelen en heeft als 
zodanig te maken met argumenten en verantwoording. Deze middag 
zal Sigrid Sterckx in haar interactieve inleiding ons de specifieke vragen 
van de ethiek voorleggen. Op grond waarvan neem je een besluit en 
kun je dat ook uitleggen aan anderen?  
Aansluitend willen de leden van het forum zich samen met de 
aanwezigen kritisch bezinnen op werk, relaties en maatschappij. Steeds 
moet nagedacht worden over wat goed is om te doen. Gaat het dan om 
regels, om waarden, om het resultaat van je handelen? En wat betekent 
dat voor je kijk op de maatschappij waarin je leeft? Een middag van 
bezinning, verdieping, gesprekken, muziek en actie. 
 
Deze conferentie vloeit voort uit een Summer School over bio-ethiek, 
georganiseerd door Andante (Europese Alliantie van katholieke 
vrouwenorganisaties) – www.andante-europa.net.  
 
Netwerk Katholieke Vrouwen 
 
De Unie NKV hoopt veel vrouwen te ontmoeten op deze middag 
omdat het een startpunt zal zijn voor het nieuwe netwerk. Door 
minstens een keer per jaar een bijeenkomst of conferentie te orga-
niseren, wil de UNKV gaan functioneren als een platform voor 
ontmoeting en inspiratie, voor verbinding en verdieping: het Netwerk 
Katholieke Vrouwen.  
 

Wees welkom! klik hier 

Programma 
 
12.00u Welkom, lunch en inleiding op het thema 
13.15u Lezing Sigrid Sterckx, hoogleraar ethiek en politieke & sociale 
filosofie aan de Universiteit van Gent (B) 
14.30u Pauze  
15.00u Forum met Liesbeth Blomjous (jeugdarts), Jacqueline Kool 
(Disability Studies) en Anne-Marieke Koot (thuiszorgmedewerkster en 
theologe) 
16.00u Column door Holkje van der Veer, dominicanes en auteur van 
Verlangen als antwoord en Veer-kracht 
16.15u Nieuw netwerk 
Naborrelen vanaf 16.30u 
 
Dagvoorzitter is Hella van der Wijst, onder andere presentatrice bij de 
EO/IKON. 
Muzikale medewerking wordt verleend door zangpedagoge Paula Vos. 
 
Praktische informatie 
 
Plaats:  Titus Brandsma Memorial  

Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen 
Tijd:   7 oktober 2017, 12.00-17.00u 
Prijs:  € 10,00 incl. lunch; over te maken op  

NL42 INGB 0001977676  
t.n.v. Unie NKV, Amersfoort 

Informatie: Klik hier of mail /bel naar seldenrath@scarlet.nl / 
(0495) 745 214 (Joanne Seldenrath)  

Opgave:  Voor 30 september  
via de website welkewegkiesjij. Bellen 
of mailen mag ook (zie informatie). 

 
 

https://cjmhereijgers.wixsite.com/welkewegkiesjij
http://www.bioethics.ugent.be/sterckx
https://www.linkedin.com/in/liesbeth-blomjous-landsman-aa710136/
https://disabilitystudies.nl/blogger/jacqueline-kool
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-zondag/onderwerpen/44157-academica-wordt-schoonmaakster
https://www.kloosterhuissen.nl/nieuws/?ID=139
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/presentatoren/hella-van-der-wijst/?clicked_searchresult=true
http://www.paula-vos.nl/paula-vos/overpaula.html
https://cjmhereijgers.wixsite.com/welkewegkiesjij
https://cjmhereijgers.wixsite.com/welkewegkiesjij/home

