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BLIJF OP DE HOOGTE VAN 
ONZE ACTIVITEITEN EN 
ABONNEER U KOSTELOOS OP 
ONZE NIEUWSBRIEF: 
WWW.KICG.NL/NIEUWSBRIEF 

Donderdag 18 januari, 8 februari, 15 maart, 26 april en 17 mei 2018, Zwolle:
ZORG VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
Voor ambtsdragers, pastores, predikanten/voorgangers en geestelijk verzorgers 

In de pastorale prakti jk van uw kerkelijke gemeente komt u ze zonder twijfel 
met regelmaat tegen: mensen die kampen met depressiviteit, auti sme, verslaving, 
of bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis. In deze toerusti gingscursus wordt 
ingegaan op deze psychiatrische ziektebeelden. Ook is er ruime aandacht voor 
de wisselwerking van de stoornis met geloof en geloofsbeleving en de implicati es 
voor pastoraat.

➜  Informati e een aanmelden: www.kicg.nl/zorg-mensen-psychische-problemen 

Voorjaar 2018, verspreid over Zwolle, Groningen en Drachten:
CHRISTELIJK GELOOF EN GGZ
Voor christelijke professionals in de ggz

Deze inleidende, prakti jkgerichte cursus voor christelijke professionals beoogt de 
leemte te vullen in het onderwijsaanbod in Nederland over deze themati ek en sluit 
aan bij actuele ontwikkelingen.
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan casuïsti ek en het oefenen in de 
therapeuti sche prakti jk. Daardoor is de cursus een unieke gelegenheid tot verdieping 
en jouw vorming als christen professional. Niet voor niets noemden collega’s die de 
cursus eerder gaven het ‘de beste cursus op dit gebied die ik ooit gevolgd heb’.

➜ Informati e en aanmelden: www.kicg.nl/cursus-christelijk-geloof-en-ggz

➜ Z.o.z. voor de overige acti viteiten

Kennisinsti tuut 
christelijke ggz

CURSUSSEN EN LEZINGEN 2017-2018

We hopen u te mogen begroeten 
            bij een van onze activiteiten!



 Kijk op www.kicg.nl voor meer informati e over deze acti viteiten. 
U kunt hier o.a. lezen of er kosten verbonden zijn aan deelname.

AGENDA

Naast bovenstaande acti viteiten worden er op aanvraag ook lezingen en cursussen 
op maat gegeven. Neem contact op voor meer informati e: info@kicg.nl 

www.kicg.nl/acti viteiten

Donderdag 25 januari 2018, Deventer:
AANDACHT VOOR ZINGEVING IN DE 
PRAKTIJK VAN DE GGZ-HULPVERLENING
Voor verpleegkundigen en sociaal werkers in de ggz
Symposium door Dimence, Lectoraat Zorg en 
Zingeving VIAA en Kennisinsti tuut christelijke ggz

Hoe geef je zingeving een plaats ti jdens je werkzaamheden in 
de ggz? Dat is de centrale vraag ti jdens dit symposium dat zich 
specifi ek richt op verpleegkundigen en sociaal werkers in 
de ggz. De lezingen gaan over zingeving in relati e tot ggz, 
zingeving vanuit cliëntperspecti ef en zingeving als aandachts-
gebied voor hulpverleners. In de workshops worden deze 
thema’s concreet uitgewerkt voor de dagelijkse zorgprakti jk.

➜  Meer informati e en aanmelden: 
www.kicg.nl/symposium-zingeving-ggz

Vrijdag 9 maart 2018, Dordrecht:
GELOOF IN DE KINDER- EN 
JEUGDPSYCHIATRIE
Voor ggz-professionals in de jeugdzorg

Van veel psychische problemati ek ligt de oorsprong in de jeugd 
of kinderti jd. Deze periode is ook van groot belang voor de ont-
wikkeling van geloof en levensbeschouwing. In dit congres ko-
men allerlei onderwerpen aan de orde die de complexe relati es 
tussen geloof, zingeving en jeugd(hulpverlening) raken. Neem 
bijvoorbeeld de driehoeksrelati e waarbinnen de hulpverlening 
aan kinderen en jongeren plaatsvindt: de hulpverlener heeft  
niet alleen met de jonge cliënt te maken, maar ook met (pleeg)
ouder(s). Dit biedt een extra uitdaging als het gaat om geloof 
en zingeving. De jongere, hun (pleeg)ouder(s) en de hulpverle-
ner hebben immers allemaal een eigen positi e als het gaat om 
geloof. Hoe ga je hierover samen in gesprek?

➜  Meer informati e en aanmelden:
www.kicg.nl/congres-zingeving-kinderjeugdpsychiatrie 

Zaterdag 7 april 2018, Amersfoort:
AUTISME BIJ VROUWEN
Voor (de partners van) vrouwen met auti sme, 
hulpverleners en ambtsdragers
Een studiedag door Dit Koningskind, Helpende Handen, 
Kennisinsti tuut christelijke ggz en Op weg met de ander 

‘Platf orm Auti sme in de kerk’ organiseert een studiedag met als 
thema “Wie ben ik? Over auti sme bij vrouwen”. De hoofl ezing 
wordt verzorgd door Hester Lever, psychotherapeut. In een 
interview en forumbespreking wordt er vervolgens 
verder op het onderwerp ingegaan. ’s Middags zijn er diverse 
workshops waarin het thema verder wordt uitgewerkt. 

➜  Meer informati e en aanmelden: 
www.kicg.nl/studiedag-auti sme-bij-vrouwen 

Donderdag 19 april 2018, Dordrecht: 
GELOOF EN ZINGEVING IN DE 
VERSLAVINGSZORG
Voor professionals in de verslavingszorg

Waarom is aandacht voor geloof en zingeving zo belangrijk in 
de verslavingszorg? Hoe kunnen we wetenschappelijke 
inzichten hierover vertalen naar de dagelijkse zorgprakti jk? 
Tijdens dit symposium worden de resultaten van internati onaal 
en nati onaal onderzoek verbonden met visie op zorg en 
concrete interventi es.

➜  Meer informati e en aanmelden:
www.kicg.nl/geloof-en-zingeving-verslavingszorg 


