SUMMER SCHOOL
KATHOLIEKE
SOCIALE LEER
OP DE KAAG 2013
Leiderschap en de sociale leer van
de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk organiseert in
samenwerking met het Bonifatius Instituut (De Tiltenberg) een summer
school over de Sociale Leer van de Kerk.
Tegenwoordig wordt veel gesproken van een crisis in het leiderschap.
Steeds meer maatschappelijke instituties worden ontdaan van hun
aureool, zoals de bankwereld, de rechterlijke macht en al langere tijd, de
politiek en het bedrijfsleven. Meer dan ooit is geïnspireerd leiderschap
nodig. De samenleving vraagt om leiders die uitstraling hebben en een
weg kunnen wijzen in een moreel verdwaalde wereld. In deze summer
school gaan we ons verdiepen in het leiderschap en de sociale leer van
de Kerk. In wat voor wereld leven wij? Wat betekent leider te zijn in deze
wereld? Hoe kan de sociale leer hierbij inspirerend werken? We
discussiëren aan de hand van presentaties van deskundigen en leggen
in de workshops de relatie tussen theorie en de praktische toepassing .
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning en onderlinge
discussies.
Jongeren van 20 - 30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uitgenodigd
hieraan deel te nemen.

DATA:

Maandag 26, dinsdag 27 en
woensdag 28 augustus 2013

LOKATIE:

Bezinningscentrum: De Stal op de Kaag, Kaageiland
Overnachten in Hotel Orion op Kaageiland

EIGEN
BIJDRAGE:
LITERATUUR:

€ 125,00 p.p. (betaling geldt als inschrijving)
Compendium van de Sociale Leer van de Kerk en
encycliek Caritas in Veritate (samen €25,--), te
verkrijgen via de organisatie. Gratis werkmap.

CERTIFICAAT: Deelname aan de Summer School wordt beloond met
een certificaat van de organiserende instanties, het
Bonifatius Instituut en het Centrum voor de Sociale Leer
van de Kerk.

LEIDING:

De Summer School staat onder leiding van prof. dr.
G.J.M. van Wissen, docent sociale leer van de Kerk en
voorzitter van het CSLK; ing. Ph.S. Weijers, BScR,
bestuurslid CSLK, prof. dr. A.H.M. van Iersel, en pastor
C. van Lent, voorzitter van het Bezinningscentrum Stal
op de Kaag

AANMELDING: Er kunnen maximaal twintig studenten deelnemen.
Aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de secretaris van
het CSLK, e-mail:
mkarsten@tiltenberg.org

PROGRAMMA:

DAG 1
10.00 uur Aankomst en inschrijving; koffie.
10.30 uur Welkom door het cursusteam Gerard van Wissen, pastor
Kees van Lent, mw. Marieke Karsten en Philip Weijers;
onderlinge kennismaking.
11.00 uur In wat voor samenleving leven wij? Lezing door drs. Patrick
Kuipers; discussie
12.30 uur Lunch
14.00 uur Leiding geven in de moderne samenleving, Lezing door dr.
Roel van der Voort; discussie
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Kennismaking met de Katholieke Sociale Leer, Lezing door
prof. Gerard van Wissen; discussie
17.30 uur Diner
20.00 uur Lagerhuis
21.30 uur Afsluiting

DAG 2
07.15 uur H.Mis, celebrant mgr. dr. J. Hendriks
08.00 uur Ontbijt
09.00 uur De leidinggevende rol van de katholiek in de samenleving,
lezing door mgr. dr. J. Hendriks

10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Leidinggeven en de Katholieke Sociale Leer, lezing door prof.
Fred van Iersel discussie
12.30 uur Lunch
14.00 uur De mondiale betekenis van de Katholieke Sociale Leer,
lezing door mr. Jos van Gennip, oudlid 1e Kamer
15.30 uur Theepauze
16.00 uur Discussieronde met mr. Jos van Gennip
17.30 uur Rondvaart op de Kaag
18.30 uur Barbecue.

DAG 3
07.15 uur H.Mis, celebrant pastor Kees van Lent
08.00 uur Ontbijt
09.00 uur Ethiek in economie en de politiek; discussieronde over de
relevante passages van Caritas in veritate, moderator ing.
Philip Weijers, BScR
10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur Als katholiek leiding geven in de politiek, lezing door
drs.J.S.J. (Hans) Hillen, politicus. Discussie
12.30 uur Lunch
14.00 uur Workshop met pastor Kees van Lent en ing. Stef van
Harlingen
15.30 uur: Theepauze
16.00 uur: Evaluatie en uitreiking certificaten
16.30 uur: Afsluiting en borrel

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, 0252-345345
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang, www.cslk.nl

