Landelijke Diaconale Dag 2012
17 november 2012

Diakenen, ZWO-ers en diaconale vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd op de
Landelijke Diaconale Dag. Het thema van deze dag, op zaterdag 17 november 2012, is ‘Hart voor
diaconaat. Hart voor onze medemens ver weg en dichtbij’.
Het zal een dag worden waarop medemensen centraal staan en waarop het diaconaat in al z’n
veelzijdigheid aan de orde zal komen: van diaconaat in een veranderde wereld tot betrokkenheid in de
woonwijk.
Ochtendprogramma
Gerda Verburg, oud-minister en Nederlands vertegenwoordiger bij de wereldvoedselorganisatie, is
een van de sprekers in de ochtend. Arjan Plaisier, scriba van het moderamen van de Protestantse
Kerk, zal het belang van een diaconale kerk onderstrepen. Gasten uit India, Amersfoort en Ugchelen
zullen aan de presentator van de dag, Kees Posthumus, uitleggen wat het voor hen betekent om niet
alleen hart voor je medemens te hebben, maar om dat ook in de praktijk te brengen.
Dit alles voltrekt zich in een afwisselend programma met interviews, filmpjes, gasten, workshops en
niet te vergeten het cabaret De Gemeentereiniging.
Bekijk het ochtendprogramma.
Middagprogramma
Na een bezoek aan de informatiemarkt kunnen de deelnemers aan de 117e Landelijke Diaconale Dag
’s middags meedoen aan praktische workshops.
Bekijk het workshopaanbod.
Kosten en aanmelding
De Landelijke Diaconale Dag zal plaatsvinden in het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs.
Gestegen kosten en afgenomen inkomsten noodzaken ons helaas (na 5 jaar) de deelnemersprijs te
verhogen. Deelnemers betalen € 32,50 per persoon. Geeft u zich voor 1 november op, dan krijgt u
korting en betaalt € 30. In de meeste gevallen betaalt de diaconie de kosten voor haar diakenen.
Meld u aan voor de Landelijke Diaconale Dag op 17 november 2012.
Bekijk de folder van de Landelijke
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