
 

CARITAS VLAANDEREN 

Caritas Vlaanderen behoort tot het Wereldwijde 
Caritasnetwerk van Caritas Internationalis van 
de Rooms-Katholieke Kerk. 

Caritas Vlaanderen wil Gods Liefde uitdrukken 
en laat zich inspireren door de evangelische 
waarden van mededogen, rechtvaardigheid en 
solidariteit. 

Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een 
samenleving die gebaseerd is op liefde voor de 
mens, waar niemands rechten worden 
geschonden en waar iedereen kansen krijgt om 
er in vrijheid en verantwoordelijkheid ten volle 
aan deel te nemen. 

Caritas Vlaanderen ondersteunt gezondheids- 
en welzijnsvoorzieningen en organisaties en 
groepen die opkomen voor de erkenning van de 
rechten van kwetsbare mensen, met een 
voorkeuroptie voor de armen. 

Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert 
pastorale en spirituele zorg in het veld van 
gezondheid en welzijn. 

 ADRESSEN 

3500 HASSELT 
 

Beweging.net - Mgr. Broekxplein 6  
(rechtover station) 

 
Hotel Park Inn by Radisson  

Sint-Jozefstraat 
 

Pastoraal Informatiecentrum 
Tulpinstraat 75 

          CONTACT OPNEMEN 

Tony De Jans 
 

tony.dejans@caritas.be 
 

Gsm: 0475/36 76 55 

    

IOKS-
TWEEDAAGSE 
19 EN 20 
FEBRUARI 2020 
Woensdag 

Gezamenlijk overleg IOKS & Collectief 

Donderdag 

Aparte vergaderdag 

  

mailto:tony.dejans@caritas.be


 

PROGRAMMA 
WOENSDAG  

10.00 uur: Onthaal met koffie in vergaderzaal 4 
van Beweging.net gebouw 

10.30 uur: gesprek over 3 thema’s aangebracht 
door het ‘Collectief’ (rekrutering pastores / 
dubbele binding / 1ste en 2de lijn spirituele zorg) 

12.30 uur: lunch 

14.00 uur: Inleiding en gesprek over ‘Zorg in het 
Vlaams regeerakkoord’. 

De inleiding wordt gegeven door Paul Delva. Hij 
was 12 jaar parlementslid voor CD&V in het 
Bussels parlement. 

16.30 uur: inchecken Hotel Park Inn by 
Radisson 

18.30 uur: gebedsmoment 

19.30 uur: diner 

  

  

PROGRAMMA 
DONDERDAG 

09.30 uur: Aankomst in Pastoraal 
Informatiecentrum in de Tulpinstraat 

10.00 uur: Aparte vergaderingen van IOKS en 
het ‘Collectief’ – deel 1 

12.00 uur: Viering en afscheid van bisschoppelijk 
gedelegeerde Kris Buckinx 

14.00 uur: Aparte vergaderingen van IOKS en 
het ‘Collectief’ – deel 2 

16.30 uur: Wel thuis ! 

 

 

! INSCHRIJVEN VOOR  
31 JANUARI 2020 ! 
 

 

 

'Kom naar mij, jullie, 
die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt 
gaan.' (Mt 11,28) 
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