Levenseinde en levenskracht
Deze lezing wordt gegeven
door Manon Vanderkaa.
Zij is directeur van de grootste
seniorenorganisatie van
Nederland, KBO-PCOB, en
voormalig directeur van
Mensen met een Missie. Ze
gaat in op het thema vanuit
het perspectief van de ouderen zelf.
Een grote meerderheid van de senioren
is niet bang voor aftakeling en pijn, zo luidt de hoopgevende
conclusie uit een recent gehouden levenseinde-onderzoek van
KBO-PCOB. Wel is het zo dat door alle aandacht rond de voltooid
leven-discussie, het ‘gewone sterven’ dreigt te worden vergeten.
Vanderkaa zegt hierover: “Onze samenleving waarin veel mensen
heel oud worden, verdient het om meer te horen over de
levenskracht en levenskunst van ouderen. Het vermogen om, zelfs
in heel kwetsbare situaties, ook plezier en betekenis te kunnen
blijven vinden. Veel ouderen ervaren in de laatste levensfase dat
het belangrijkste in het leven niet draait om uiterlijke zaken of
alsmaar jong blijven. Andere waarden komen daarvoor in de plaats.
Die levenskunst mag niet onderbelicht blijven, maar moet juist
worden versterkt. Daarmee wint iedereen die oud wordt aan
kracht, en wint onze samenleving aan menselijkheid.”

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit nodigt u van harte uit voor
de lezing van Manon Vanderkaa over dit zeer actuele thema op
donderdag 16 maart 2017. Allen die geïnteresseerd zijn in dit thema
– persoonlijk en/of beroepsmatig – zijn van harte welkom.
Locatie
Tuinzaal van Klooster Brakkenstein (ingang: Pastoor Wichersstraat)
Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
Programma
13.30 u –14.00 u: ontvangst met koffie en thee
14.00 u – 15.oo u: voordracht
15.00 u – 15.15 u: koffiepauze
15.15 u – 16.30u: vervolg voordracht met gelegenheid tot het
stellen van vragen
Aanmelding/Info
Aanmelding graag vóór 12 maart 2017 via:
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl of tel. (024) 355 80 29.
Kosten
Voor deelname aan de bezinningsbijeenkomst (inclusief koffie en
thee) vragen wij een vergoeding van € 5, graag ter plaatse te
voldoen.
Bereikbaarheid
OV vanuit Nijmegen CS:
buslijn 3: Berg en Dal / Afrikamuseum
buslijn 14: Richting Nijmegen Brakkenstein
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