Augustinus over dienend leiderschap
inspiratieweekend voor 30 – 45 jaar
vrijdag 18 november van 15:00 t/m zondag 20 november tot 15:00 uur
in

Casella

Augustijnse kloostergemeenschap
Hilversum

Vrijdag 18 november
Aankomst vanaf 15 uur.
Maaltijd 18 uur,
Viering 19 uur.
Dag vrij te besteden, je kunt kiezen voor stilte of het labyrint lopen, de
stilteruimte bezoeken.
Zaterdag 19 november programma door Augustine4U*
Deze dag laten wij ons inspireren door de gedachten van Augustinus over
dienend leiderschap. Augustinus belicht leiderschap vanuit de christelijke
naastenliefde en zijn visie over het opbouwen van een gemeenschap.
(in de breedste zin van het woord; gezin, team, leefgemeenschap etc.)
Augustinus onderzoekt daartoe de Bijbel op teksten over leiderschap en
reflecteert op zijn eigen ervaringen als lid van een leefgemeenschap. Zijn visie
verwerkt hij in zijn preken en in zijn Regel voor de gemeenschap die opvallend
concreet en praktisch is.

9.30
10.15

Ochtendviering
Voorstelrondje en toelichting bij het dagprogramma
Korte presentatie over het leven van Augustinus met accent op
Gemeenschapsvorming
11.00
Koffie, thee
11.15
Bespreking van teksten van Augustinus over dienend leiderschap
12.15
Middagviering, aansluitend warme maaltijd. Vrije tijd
14.00
Vervolg teksten van Augustinus
15.00
Theepauze
15.15
Socratisch gesprek: Wanneer kun je spreken van dienend
leiderschap? Een gesprek gebaseerd op eigen ervaringen.
16.15
Wat is de betekenis die je kunt geven aan dienend leiderschap in je
eigen situatie? Welke mogelijkheden zie je? Waar liggen jouw
kwaliteiten en waar je valkuilen? Creatieve eindverwerking.
17.00-17.30 Evaluatie van de dag
18.00
Maaltijd
19.00
Avondviering
Zondag 20 november
De zondag is vrij in te vullen.
9:30
12:30

Ochtendviering en aansluitend samen koffie drinken in het klooster.
lunch, vertrek rond 15:00

Informatie,
opgavewww.casella.nl/agenda/augustinusinspiratiewe
aduijtdewilligen@gmail.com 06 30931343

Kosten voor verblijf: overnachting en maaltijden, koffie/thee
€94,50.
*
Augustine4U
Jurianne Kemmink, docent communicatie en coach/supervisor
Ad Uijtdewilligen, docent levensbeschouwing
Ingrid van Neer-Bruggink docent klassieke talen, medewerker Augustijns
instituut.
Voor de leden van Augustine4U is Augustinus een belangrijke inspiratiebron in
hun leven en werk. Ze zijn geraakt door de actualiteit van zijn gedachten en
willen deze graag in de context van onze huidige wereld/samenleving plaatsen.
Wat kunnen we nù van Augustinus leren?
Augustijns Instituut Utrecht
https://www.augustinus.nl/C301-Augustine4U.html

