De Protestantse Diaconie Utrecht, Katholiek Utrecht
EN Citypastoraat Domkerk nodigen u van harte uit voor

DE MANTEL VAN
SINT MAARTEN
8 november 2019		

|

16:00

|

de Domkerk

Dit jaar staat de Mantel van Sint Maarten in het teken van dak- en thuisloosheid. Dak- en thuislozen zijn
ontegenzeggelijk onderdeel van onze samenleving. Een samenleving bestaat uit de relaties tussen de
mensen die er onderdeel van uit maken. Om een relatie aan te gaan is het nodig om contact te maken.
Om gezien te worden. Dat geldt voor iedereen. Over en weer. Hoe speelt de omgeving hier een rol in?
En het gedrag of de houding van een ander? En van jouzelf? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we
gezamenlijk de voorwaarden voor gelijkwaardig en betekenisvol contact.

16.00 - 16.15 		

Inloop

16.15 - 16.25 		

Opening

				

een bevlogen verhaal en een korte film.

16.25 - 17.30			

Interactief programma

				
				

wat belangrijk is in contact met elkaar en hoe dat binnen
een (hulp)systeem zijn plek kan krijgen.

				Koffie en thee

				Een introductie op het thema, doormiddel van

				In duo’s en groepjes van zeven gaan we onderzoeken

17:30 - 18.00		Prijsuitreiking

				
				
				

Dit jaar wordt De Mantel van Sint Maarten uitgereikt door
wethouder Maarten van Ooijen aan een persoon of organisatie
die zich op uitzonderlijke wijze inzet voor dak- en thuislozen in Utrecht.

18.00 - 18.30			

Borrel

				
				

en een drankje. Ruud Spaargaren toont bijzondere portretfoto’s
uit zijn serie Heb een ogenblik.

				Gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje

18.30				Einde evenement

				Tijdens het evenement worden jullie inzichten verzameld.

				
				

Na het evenement worden deze gedeeld via de mail en de
website van de Mantel van Sint Maarten.
Meer informatie vind je op www.mantelvansintmaarten.nl
Aanmelden kan via: info@diaconie-utrecht-helpt.nl
Contactpersoon: Dirk van den Hoven 030-273 75 40
Adres: Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

