Themadag

Werkgroepen
1 Seksualiteit in de klas – Jan Alfrink
Jan is pedagogisch adviseur, heeft 34 jaar ervaring als vrijeschoolleerkracht en is vader
van 5 volwassen zonen.
2 Wat zoeken de ongeborenen? – Bastiaan Baan / Annemarie Schenninck
Hoe kunnen wij hun taal verstaan? Hoe kunnen wij hen helpen?
Bastiaan is priester in de Christengemeenschap en Annemarie is consultatief arts.
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3 Seksualiteit en incest in de kindertherapie
Sietske van Daalen-Velderman / Marian Schrauwen
Sietske en Marian zijn werkzaam als actief beeldende therapeuten en docenten binnen de
opleiding van de Sampo voor actief beeldende therapie
4 Seksualiteit en verpleeghuisbewoners – Lidwien van Geffen
Lidwien vertelt over ervaringen met jongere en oudere verpleeghuisbewoners rondom
seksualiteit. Lidwien is kunstzinnig therapeute en biografiebegeleidster.
5 De kunst van het vertellen – Ettje Ferwerda
Ettje leert ons hoe we een beeld of een verhaal kunnen vertellen. Ettje is vertelster en
poppenspeelster.
6 Nat in nat schilderen – Maria Moll
Maria is kunstzinnig therapeute

JEANNE MEIJS

7 Euritmie – Stephan Nussbaum
Het vrouwelijke en het mannelijke - tegenstellingen in woord en beweging. Stephan is
docent euritmie in Witten, Duitsland
8 Zeven stralen van liefde in Eros en Fabel (Novalis) – Jeanne Meijs / Henk Stolk
In het sprookje van Eros en Fabel spreken zeven planeetkwaliteiten over de liefde en haar
ontwikkelingsweg. Jeanne Meijs is schrijfster, Henk is zakenman en Novaliskenner.
9 Liefde en seksualiteit – Roland van Vliet*
Roland is filosoof en docent aan de Academie voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische
Communicatie.
* Onder voorbehoud

Heeft u voorkeur voor een werkgroep, vul dan de onderstaande strook in en verzend deze
naar: Organisatie themadag, Muiderslotstraat 191, 4834 KN, Breda.

Eros en Fabel
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Seksuele voorlichting
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Werkgroepnummer voorkeur .....

alternatief 1 .....

alternatief 2 .....

Naam: ................................................................ Adres: ...........................................................
Plaats: ................................................................ Telefoon: ......................................................
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Themadag
SEKSUALITEIT, EEN PLEIDOOI VOOR DE LIEFDE
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Liefde en seksualiteit van Jeanne Meijs
organiseert uitgeverij Christofoor een themadag rondom dit onderwerp.
In deze tijd zijn ogenschijnlijk alle taboes rondom seksualiteit verdwenen en kan er
openlijk en vrijelijk over worden gesproken tussen partners en in de seksuele voorlichting.
In de praktijk van alledag blijkt dat geenszins het geval. Veel wordt nog verzwegen voor
elkaar en er is een grote onhandigheid rondom seksuele voorlichting.
Seksualiteit wil weer vrij komen van de puur technische of louter pornografische
gevangenis waarin zij in onze maatschappij terecht is gekomen.
Als de liefde weer de eigenaar en de inspirator van de seksualiteit kan zijn, krijgen
samenleven en opvoeden een nieuwe menselijke waardigheid. Daarover gaat de themadag
waarin onderwerpen aan de orde zullen komen als: liefde en seksualiteit; voorgeboortelijk
leven; seksuele voorlichting; seksualiteit in de kindertherapie; seksualiteit in het
verpleeghuis; seksualiteit in de klas.
Het geheel is omlijst en doortrokken van kunstzinnige bijdragen en de beelden van het
sprookje Eros en Fabel van Novalis.
Wie leeft en werkt met kinderen en pubers, wie zich wil bezinnen op seksualiteit, wie van
beelden houdt en wie het werk van Jeanne weet te waarderen is van harte welkom.
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Aankomst met koffie of thee
Opening Henk Stolk
Romantische liederen van Franz Schubert
Nina Nussbaum zang, Juliane Ruf piano
Seksuele voorlichting Jeanne Meijs, lezing
Eros en Fabel Ettje Ferwerda, vertelling
Boekpresentatie Liefde en seksualiteit Jaap Verheij, Christofoor
Lunchpauze
Gitaarmuziek Hilda Veen-van der Veen, gitaar
Wat zoeken de ongeborenen? Bastiaan Baan, lezing
Hoe kunnen wij hun taal verstaan? Hoe kunnen wij hen helpen?
Werkgroepen
Pauze
Liefde en seksualiteit Roland van Vliet*/Jeanne Meijs, lezing
Romantische liederen van Schubert
Nina Nussbaum zang, Juliane Ruf piano
Afsluiting Henk Stolk
Einde
* Onder voorbehoud

Datum
Plaats
Routebeschrijving
Kosten

Aanmelding

Zaterdag 28 oktober 2006
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum. Landgoed de Reehorst,
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen
www.antropia.nl/congres/algemeen/route/index.html
€ 40,- incl. koffie en thee
Voor studenten en bijstandsgerechtigden: € 18,Lunch: € 15,door overboeking van € 40,-, € 55,- of € 18,naar rekening 21.21.88.380 ten name van Uitgeverij Christofoor
te Zeist onder vermelding van Themadag Seksualiteit. Vermeld bij
internetbankieren ook uw naam en adres!
Overboekingen dienen vóór 15 oktober 2006
bij ons binnen te zijn.

Bij aankomst op 28 oktober ontvangt u uw entreebewijs, eventuele lunchbon en de definitieve indeling in de werkgroep.
Informatie

Uitgeverij Christofoor, (030) 692 39 74 en info@christofoor.nl

Over het boek Liefde en seksualiteit
Jeanne Meijs beschrijft hoe seksuele voorlichting kan worden gegeven die de liefde,
de seksualiteit en het ongeboren leven tot zijn recht laat komen. In de loop van zeven
hoofdstukken bespreekt zij de vele facetten van de liefde en seksualiteit in relaties
geïnspireerd door de beeldentaal van de zeven planeten en hun metalen.
Het diepzinnige sprookje van Eros en Fabel (Novalis) wordt in zevenvoud ontsluierd en
blijkt de ontwikkelingsweg die de liefde zelf te gaan heeft door de menselijke ontwikkeling
op fijnzinnige wijze te verbeelden.
De herkenbare wijze waarop Jeanne de vele facetten van samenleven en liefhebben
bespreekt maakt dat dit boek een waardevol bezit is voor ouders en leerkrachten, maar ook
voor iedere volwassene die het thema van seksualiteit en liefde ter harte gaat.
In alles pleit zij voor een terugkeer van de seksualiteit naar de bron van liefde.
Geb. ca. 320 blz. € 27,50 Isbn 90 6238 625 3
Uitgeverij Christofoor, Postbus 234, 3700 AE Zeist, www.christofoor.nl

