
De wereld een stukje mooier maken? 
Daar kun JIJ wat aan doen! 
De wereld een stukje mooier beleven? 
Dat kun je zomaar meemaken! 
Doe daarom mee aan een dialoog!

Dialogen over 
Waarde(n)vol Samen Leven
Deventer in Dialoog en het Etty Hillesum Centrum organiseren  
5 dialogen met als titel Waarde(n)vol Samen Leven.  
Op 5 zondagochtenden verkennen we een aantal waarden die niet 
alleen in onze persoonlijke levens belangrijk zijn, maar die ook 
bijdragen aan een maatschappij waarin het fijn leven is. 

IK ZIE,
IK ZIE ...
NU OOK WAT JIJ ZIET!

‘Dialoog leidt eerder dan discussie en debat tot wederzijds begrip. 
Het is in deze tijd van groot belang om mensen bij elkaar te brengen’. Herman Wijffels

...

...



WAARDE(N)VOL SAMEN LEVEN
Waarden - de principes, ideeën of idealen 
die we belangrijk vinden - geven ons leven 
betekenis en vormen tegelijk ons kompas 
voor hoe we met onszelf en anderen 
omgaan. Ze zeggen dus ook iets over 
hoe we willen samenleven. In de dialogen 
verkennen we de betekenis en toepassing 
van een aantal waarden die ons kunnen 
helpen om prettig en vreedzaam samen 
te leven in onze samenleving (en wereld) 
met al die mensen met hun verschillende 
meningen, voorkeuren, gewoonten, 
culturen en geloven. Op het niveau van 
waarden kunnen we elkaar ontmoeten. 

DIALOOG
Dialoog is een vorm van gesprek waarbij 
deelnemers worden uitgenodigd ‘door 
elkaars ogen’ naar een thema te kijken. 
Bij dialoog gaat het erom naar elkaar te 
luisteren en elkaars bijdrage te waarderen. 
Het gaat er niet om ‘gelijk’ te krijgen, en 
ook niet om het eens te worden, maar 
om kennis te maken met de ervaringen, 
dromen, ideeën en het perspectief van 
anderen. Dat is vaak hartverwarmend, 
inspirerend en verrijkend. Iedereen kan 
meedoen aan een dialoog, speciale 
kennis is niet nodig, ook niet over 
het te bespreken thema. De dialogen 
worden begeleid door een getrainde 
dialoogbegeleider. 

Etty Hillesum Centrum
b e t e r  s a m e n  l e v e n

www.ettyhillesumcentrum.nl 

WAAR:  Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer

WANNEER:
2 okt. 2016 10.00 – 12.00 uur over VEILIGHEID
11 dec. 2016 10.00 – 12.00 uur over DELEN
5 febr. 2017 10.00 – 12.00 uur over VRIENDSCHAP
2 april 2017 10.00 – 12.00 uur over MOED
4 juni 2017 10.00 – 12.00 uur over LOYALITEIT

BIJDRAGE:  deelname aan een dialoog is € 5,00 per persoon

AANMELDING:  per email naar administratie@ettyhillesumcentrum.nl 
 of telefonisch op 06 36191338. 
 Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers, dus meld je tijdig aan.

www.deventerindialoog.nl 
www.facebook.com/deventerindialoog
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