
BEZINNING
VOOR 

ONDERWIJS-
MENSEN

ABDIJ VAN AVERBODE

Inzet in het onderwijs en bezinning hebben 
elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals 
gist en deeg. Bezinning is de gist.
Een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’  is 
er voor al wie in het onderwijs werkzaam is. 
Ze levert geen fast food voor onmiddellijke en fast food voor onmiddellijke en fast food
concrete toepassingen in je beroepspraktijk, 
wel duurzame voedingsstoffen die een stevige 
fond leggen en lang doorwerken in je werk. fond leggen en lang doorwerken in je werk. fond
Ze dringt binnen tot in de diepste vezels van 
je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde 
adem aan.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij 
van Averbode zorgen voor een oase van rust 
en inspiratie op vier momenten doorheen het 
schooljaar met een mix van de volgende drie 
basisingrediënten:

- inspirerende inhouden, gebracht door een 
degelijke begeleid(st)er
- ontmoeting en uitwisseling met 
onderwijscollega’s die er komen om samen 
met jou de zin van hun werk in een katholieke 
dialoogschool te herbronnen;
- het verkwikkende klimaat en de inspirerende 
leefwereld van de abdij. We leunen aan bij het 
ritme van de abdijgemeenschap.

Voor meer details over deze dagen:
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/
bezinning-voor-onderwijsmensen
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Schooljaar 2022-2023
PRAKTISCH

Midweekends: vrij.av. tot zat.av.: € 105
Weekend: vrij.av tot zon.mid. € 170

Bezinningscentrum Abdij van Averbode
Abdijstraat 1, 3271 Averbode - 013/780438
bezinningscentrum@abdijaverbode.be

Vooraf inschrijven (uiterlijk 10 dagen op 
voorhand) is noodzakelijk via

www.onthaal-abdijaverbode.be



25-26 NOVEMBER 2022
Eva Vromman

WORSTELEND BEZIELEND GELOOF:
EEN ZOEKTOCHT

In kerkelijke kringen ervaar ik regelmatig 
te veel zekerheid en te weinig ruimte voor 
twijfel. Zo dreigt de indruk te ontstaan van 
een zelfgenoegzaam instituut dat in het 
eigen grote gelijk staat en geen uitnodigende 
plaats lijkt te bieden aan hedendaagse zin- en 
meerwaardezoekers van allerlei slag. In mijn 
uiteenzetting zal ik het hebben over waarom 
twijfel belangrijk is voor de kerk en het geloof. 
We zullen, geïnspireerd door het werk van de 
Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog 
Tomas Halik, samen worstelen met God, 
(on)geloof en atheïsme, maar zullen eveneens 
ontdekken hoe de figuur van Jezus ons kan 
bezielen om deze worsteling steeds opnieuw 
aan te gaan en gepassioneerd te blijven over 
God als bron om bezield in het leven en voor de 
klas te staan.

20-21 JANUARI 2023
Guido Vanheeswijck

ONBEMINDE GELOVIGEN
en de toekomst van het christendom

Christenen worden doorgaans niet meer 
aangesproken als ‘beminde gelovigen’. Ze 
worden immers niet bemind om hun geloof, zij 
worden slechts bemind als zij de inhoud van dat 
geloof zo vaag mogelijk houden. Hoe dienen 
hedendaagse christenen daarop te reageren? 
Zouden we vandaag als catacombenchristenen 
– samen met ‘beminde ongelovigen en zoekers’ 
– ‘de grote vragen’ niet opnieuw ter sprake 
brengen, de vragen over wereld, mens en God? 
Vanuit de overtuiging dat het niet fout is om dat 
juist nu weer vanuit een religieus perspectief te 
doen.

10-11 FEBRUARI 2023
Gabriël Quicke

VAN ONTMOETING NAAR GASTVRIJHEID
OP WEG MET AUGUSTINUS

Aan de hand van inspirerende inzichten van 
enkele ‘dialoogfilosofen’ staan we stil bij 
de waarde van de menselijke ontmoeting. 
Vanuit het Bijbelverhaal van het bezoek van 
de drie vreemdelingen aan Abraham en Sarah 
wordt de Triniteitsicoon van Andrei Rublev 
becommentarieerd: een tafelgebeuren, waar 
ontmoeting en gastvrijheid centraal staan. 
Volgens Augustinus vormt het aanbieden van 
een gastvrij welkom het hart van de christelijke 
identiteit. Willen we de Heer herkennen, 
dan moeten we doen zoals de leerlingen: de 
vreemdeling opnemen als gast en onderdak 
geven. Dan zullen we Hem herkennen: aan 
tafel.

3-5 MAART 2023
Carl Snoecx en Jos Bielen

JE BEZIELING ALS LEERKRACHT … EEN REIS!

Door je leerlingen gezien worden als een bezielde 
en bezielende leerkracht. Wie wil dat niet? Om 
je eigen bezieling op het spoor te komen en te 
verdiepen, bieden we je dit bezinningsweekend 
aan. Vanuit zijn boek “Scholen die naar de 
sterren reiken” biedt Carl Snoecx ons opstapjes 
aan om hierover na te denken. Jos Bielen 
gaat met ons in groepsgesprekken en andere 
werkvormen aan de slag om dit op ons eigen 
leven en lesgeven te leggen. Een boeiende reis 
van je hoofd naar je hart en weer terug … of 
misschien wel omgekeerd: van je hart naar 
je hoofd en dan weer terug. Het is deze reis 
die we dit weekend gaan maken … bezield en 
bezielend voor mekaar.

NIEUW: 
WEEKENDFORMULE


