
Het existentieel welzijnsmodel vertrekt van de vraag: wat is wezenlijk voor ‘mens-zijn’? Menselijk bestaan 
drukt zich in eerste instantie uit door het lichaam, de fysieke vorm die verwant is met de natuur. Mensen kun-
nen echter niet overleven zonder soortgenoten, waardoor de sociale dimensie van bij aanvang noodzakelijk 
is. Typisch voor mensen is ook de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, waarin de psychische dimensie 
zichtbaar is. Tenslotte stellen mensen zich vragen over de zin van hun bestaan in een ruimere context, waarbij 
de spirituele dimensie voelbaar is.
Het existentieel welzijn impliceert het mobiliseren van krachtbronnen in de fysieke, sociale, psychische en 
spirituele bestaansdimensie. De meest universele zingevende kwaliteit is liefde die zich kan uitdrukken als 
verbinding in de verschillende bestaansdimensies. In een multiculturele samenleving is het cruciaal dat zorg-
verleners met diverse specialismen zich respectvol verhouden met de vele concrete invullingen waarmee 
mensen vorm geven aan wat er toe doet in hun leven.
 
De vorming is bedoeld om pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen inzicht te geven in het existentieel 
welzijnsmodel, waarmee ze hun professionaliteit kunnen verruimen. Daarnaast willen we met deze vorming 
ook een taal aanreiken aan pastores waarmee ze kunnen communiceren over spirituele zorg naar andere 
zorgverleners (eerstelijns spirituele zorg) toe, waarbij andere zorgverleners kunnen gevormd en gesensibili-
seerd worden rond spirituele zorg.

Personalia: Prof. dr. Mia Leijssen is psychotherapeut, hoogleraar KU Leuven 
en sinds 1 oktober 2016 emeritus met opdracht. Zij is gehuwd, moeder en 
grootmoeder. Haar laatste boek: “Leven vanuit liefde. Een pad naar exis-
tentieel welzijn.” (Lannoo, 2013) beschrijft het existentieel welzijn model 
uitvoerig.

De vormingsnamiddag begint om 14u en eindigt om 17u. We eindigen met 
een kort gebed/bezinningsmoment. Er is onthaal vanaf 13u30.



Inschrijven:
Gelieve in te schrijven tegen 21/09/17 via het inschrijvingsformulier
dat je vindt op www.ccv.be/gent of rechtstreeks via deze link
en door 25 euro te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109 van CCV Gent,
met vermelding ‘Caritas 10/10/17 + je naam

Waar:
De vorming gaat door in de Oude Abdij 
van Drongen, Drongenplein 27,
9031 Drongen.
De Oude Abdij van Drongen is
gemakkelijk met de trein te bereiken.
(5 min. stappen vanaf het station van 
Drongen) 
Er is parkeergelegenheid voor wie
vroeg genoeg met de wagen aankomt. 
www.oudeabdij.be 

Meer info:
•	 CCV – Caritas Oost-Vlaanderen - Jan Michels, Nederpolder 24, 9000 Gent jan.michels@ccv.be 
•	 www.ccv.be/gent

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZYSn06pNA_El59_nxLsQRYD4GtkE5jLhtGZqI8042vPJdBA/viewform?usp=sf_link

