
Werk, familie en God, zijn belangrijke gebieden in ons leven. Zij zijn sterk 
bepalend voor ons geluk en hoe wij tegenover onze omgeving staan.  
Het werk betekent bron van inkomsten, persoonlijke ontwikkeling en 
maatschappelijke dienstbaarheid aan de medemens.  
In de familie, de intieme kring van echtgenoten en kinderen, staan liefde en 
opvoeding centraal.  
God is het transcendente Wezen dat de Westerse beschaving eeuwenlang heeft 
geïnspireerd. Hoewel Hij  sinds pakweg een halve eeuw aan maatschappelijk 
belang lijkt te hebben ingeboet, wordt Hij toch nog door velen intens gezocht. Hij 
wordt  wel eens “de grote onbekende” genoemd. 
 
Het is een kunst deze drie pijlers in het persoonlijk bestaan in balans te houden en 
meer nog, ze te integreren en synergisch te laten werken. Het weekend heeft tot 
doel te laten zien dat het mogelijk is en wat hiervoor nodig is. 
 
Het weekendprogramma is ingedeeld in vier workshops, waarin bovengenoemde 
onderwerpen besproken zullen worden. 
Enkele sessies zullen in het Engels, andere in het Nederlands worden gehouden.    
 
Op het programma staan verder : stilteperioden voor persoonlijke bezinning, vrije 
tijd voor ontspanning en ruimte voor onderling contact. Voor belangstellenden zal 
er gelegenheid zijn om beide dagen de H. Eucharistie bij te wonen. De inleiders 
van de workshops en een priester zullen beschikbaar zijn voor persoonlijke 
coaching.  
 

De Engels - Franse filmregisseur Roland Joffé heeft toegezegd, onder enig 
voorbehoud, aanwezig te zullen zijn voor een informeel open gesprek met de 
deelnemers over het thema van het weekend.  

 

 

 

Programma  
 

Vrijdag  
19.30 - 20.30  mogelijkheid om een maaltijd te gebruiken  
20.45  inleiding  
21.30   verfrissing   
 

Zaterdag 
8.00   gelegenheid om de H. Eucharistie bij te wonen  
9.15  ontbijt 
10.00 - 12.30  workshop:  

“Being a leader at home and at work”    
Are we the same person at home and at work? What remains unchanged, what is 

different? Character building. Daily effort and long-term vision. 

Speaker: Elias Nucette 
13.30  middageten   
15.00 - 17.30  workshop:  

 “The passion of working well”    
Dealing with ambition, personal development and pressure from the outside. 

Obligations. Priorities. How to approach others. The meaning of professional work. 

Speaker: Alberto Ribera 

18.00 - 20.45 workshop:  

“Het innerlijke kompas”        
Het innerlijke verlangen naar consistentie. Mogelijke antwoorden op onze diepste 

vragen. De kunst van het goed leven. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Liefde 
geven en ontvangen. De rationaliteit van de keuze voor God.  

Spreker: nog te bevestigen 
18.30 - 19.00  avondeten  
19.30   vervolg workshop 
21.30  borrel 
 

Zondag 
“Wrap up” 

Werk, Familie en God: harmonisch geïntegreerd in de persoon. Bronnen van geluk. 
Wederzijdse ondersteuning. Bepaling van eigen concrete groeidoelen.  

 

08.00 - 08.30  overweging in de kapel onder begeleiding van een priester  

“Tijd voor God, voor het gezin, voor mijzelf” 
08.30 - 09.00 gelegenheid om H. Eucharistie bij te wonen  
09.15  ontbijt  
10.00 - 12.30   workshop:  

“Happiness and its paradoxes”   
The importance of balance: inner roots and external demands, reason and 
emotions, freedom and belonging. The anchors of life. The inner compass, 

meaning, purpose, fulfillment. 

Speaker: Alberto Ribera 

13.00   lunchbuffet  
14.30   afsluiting  



About the speakers 
 

Alberto Ribera, 1957   
Senior Lecturer of Managing People in Organizations, IESE Business School, Spain 
Ph.D. in Economics, UIC (Barcelona). Degree in Medicine, UA (Barcelona), 
Specialist in Social and Preventive Medicine (Mental Health). Certificate in 
Personality Assessment (University of Minnesota). 
 

Elias A. Nucette, 1972 
Master of Laws, Cornell Law School, Cornell University, USA (1999). Professional in 
the area of negotiating and drafting upstream transactions. Coursework focused 
on International and Corporate Law, seminar on Negotiations for Lawyers. 
Currently working in the Upstream International division of Shell (Den Haag). 
Married and father of 7 children. 
 

Roland Joffé, 1945  
English-French film director who is known for his Oscar nominated movies, The 
Killing Fields (1984) and The Mission (1986). Recently he has worked on the epic 
movie There Be Dragons (2011), a powerful story of war, tragedy, love and 
redemption; it tells the story of two childhood friends, one of them Saint 
Josemaría Escrivá, the founder of Opus Dei. 
 

Praktische gegevens 
 

Data:   
vrijdag 10 (20.30 uur) t/m zondag 12 (rond 14.30 uur) februari 2012 
 

Plaats:   
Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, Moergestel. Tel 013-5132630.  
Zie www.soka.nl 
  

Inschrijving:  
Deze geschiedt door het overmaken van de kosten van het weekend naar 
rekening  4378667, t.n.v. stichting De Oude Gracht, Amsterdam, o.v.v. ‘weekend 
Zonnewende’ 
 

De kosten bedragen:  € 150,- . In dit bedrag zijn verblijf, maaltijden en deelname 
aan het programma inbegrepen.  
 

Met de bevestiging van inschrijving ontvangen de deelnemers de tekst van een 
case, die besproken zal worden in een workshop. 
 

Informatie:   
- Ben Diego, tel. 06-23807338; bdiego@dds.nl 

 Ramón Cid, tel. 06-47567784; rcid@dds.nl 
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Bezinningsweekend voor jonge professionals 
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