Uitnodiging donderdag 15 maart 2018

Themamiddag voor werkers in de zorg

Kom naar Casella
en sta stil bij je werk in de zorg
Werken in de zorg is een mooi en dankbaar beroep. Je werkt met
mensen en begeleidt ze zo goed mogelijk bij een soms moeilijke
fase in hun leven. Het werken in de zorg is vaak belastend, grote
werkdruk, veel regels, formulieren invullen en organisaties die
steeds weer op de schop gaan.
Behoefte aan een pas op de plaats? Kom dan naar de themadag
voor werkers in de zorg in Casella in Hilversum. Casella helpt je
om in balans en in contact met je liefde voor de zorg te blijven.
Wil je proeven en ervaren wat Casella voor je kan betekenen?
Meld je dan nu aan voor de themadag.

Meld je nu aan info@casella.nl

Waar: Soestdijkerstraatweg 145 te Hilversum
Wanneer: donderdag 15 maart 2018
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Voor wie: alle medewerkers in de zorg, ook
geestelijke verzorgers, tot 35 jaar
Kosten: gratis toegankelijk
Meer informatie en aanmelden:
Stuur voor 10 maart 2018 een e-mail met je
naam, telefoonnummer en waar en in welke
functie je werkzaam bent naar info@casella.nl
o.v.v. Themadag werkers in de Zorg

Casella

stilte en ontmoeting voor jongeren

Ontdek de kracht
van stilte in Casella

Themamiddag voor werkers in de zorg
Werken in de zorg is een mooi en dankbaar beroep.
Je werkt met mensen en begeleidt ze zo goed mogelijk
bij een soms moeilijke fase in hun leven. Het werken in
de zorg is vaak belastend, grote werkdruk, veel regels,
formulieren invullen en organisaties die steeds weer op
de schop gaan.
Programma
www.casella.nl
14.00:
Ontvangst Soestdijkerstraatweg 145 / 1213 VZ Hilversum
14.30: Het Labyrint lopen: In balans
15.00: Nagesprek over het Labyrint lopen
15.30: Geestelijk verzorger / Verpleegkundige
Amanda de Bruyn deelt haar ervaringen in Casella
16.00: Korte rondleiding
16.30: Viering
17.00: Afsluiting

Casella
Casella is een kloostergemeenschap gelegen in een
bosrijke omgeving. Het biedt een open huis aan jonge
mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting.
Casella biedt naast een plek van stilte ook workshops
aan. De verschillende workshops gaan over verbinding
(met jezelf en je omgeving) en aandacht (ook voor wat
niet gezegd, gehoord of gezien wordt). Verwondering
en ontdekken staan centraal in deze workshops.

Casella voor jongeren
Verblijf: In een gerestaureerde boerderij kunnen
jongeren een of meerdere dagen in een eigen kamer
verblijven. De boerderij kent daarnaast een sfeervolle
gemeenschappelijke ruimte.
Workshops: Labyrint lopen: geen doolhof maar een
doorgaande (levens)weg naar jezelf.
Lecto Divina: met aandacht voor de inhoud een tekst
doorlezen. Ontdek een nieuwe wereld en jezelf.
Speksteen bewerken: maak je hoofd leeg en concentreer je op het creëren van iets nieuws.
Je eigen programma: natuurlijk is er volop ruimte om
je eigen draai aan je verblijf te geven in Casella. Rust
en regelmaat zullen je hierbij zeker helpen.
Waar: Soestdijkerstraatweg 145 te Hilversum
Wanneer: donderdag 15 maart 2018
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Voor wie: alle medewerkers in de zorg, ook
Geestelijke Verzorger, tot 35 jaar
Kosten: gratis toegankelijk
Meer informatie en aanmelden:
Stuur voor 10 maart 2018 een e-mail met je
naam, telefoonnummer en waar en in welke
functie je werkzaam bent naar info@casella.nl
o.v.v. Themadag werkers in de Zorg

Casella

stilte en ontmoeting voor jongeren

www.casella.nl
Soestdijkerstraatweg 145
1213 VZ Hilversum

