
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

op weg gaan met een medemens 

is luisteren naar zijn verhaal 

horen naar de woorden 

die onuitgesproken 

sprookjes zijn en dromen 

hopend eens te worden 

waar verhaal 
 

op weg gaan met een medemens 

is luisteren naar eigen verhaal 

van onvervuld verlangen 

vrij zijn en gevangen 

verwonderd weten dat er 

geen verhaal is 

dat alleen geschreven wordt 
 

op weg gaan met een medemens 

is luisteren naar het verhaal 

in grote letters neergeschreven 

in het boek van alle leven 

dat verwachting is en streven 

leegte aan te durven 

zijn verhaal 
 

(wouterderuwe) 
 

Vormingsreeks 
voor wie dieper wil leren luisteren  

naar zijn ‘buur’ – elke mede-mens –  
en hem of haar zo een wonder geschenk wil bieden. 

 

Presentieplek Onderweghuis 

Hulshout 
19 jan., 9 feb., 9 mrt. 2023 

De vorming wordt begeleid door de medewerkers 

van het Onderweghuis: 

mw. Chris Smits, coördinator Presentie en geestelijk 
begeleider, met opleiding aan het Titus Brandsma 
Instituut Nijmegen 
pr. Wouter Deruwe, vanuit 25 jaar ervaring met 
geestelijke begeleiding en opleiding aan het Titus 
Brandsma Instituut Nijmegen en het St.-Anselm 
Institute for Spiritual Leadership Margate. 
 

 

 
 

voor wie helend  
met mensen op weg wil 

 

 

 

Luisteren … we doen het elke dag. In allerlei 
omstandigheden, naar heel verschillende mensen en 
heel diverse boodschappen. Iets heel gewoons dus. 
Maar tegelijk weten we ook: écht luisteren is dan 
weer niet zo gewoon! De ervaring leert ons dat 
goed luisteren naar iemand niet zo gemakkelijk is. 
Maar wat een deugd beleven mensen – wijzelf 
inbegrepen – er niet aan eens ten diepste beluisterd 
te worden. 
Deze vormingsreeks wil dit helende luisteren 
verkennen en luisteraars stappen helpen zetten om 
het meer en bewuster te beoefenen. 
 

O.a. volgende vragen komen aan bod: 
✓ Hoe kunnen we beter luisteren? 
✓ Hoe kunnen we dieper luisteren, naar anderen, 

maar ook naar onszelf? 
✓ Hoe kunnen we in een gesprek iemands kracht 

naar boven laten komen? 
✓ Hoe kan ‘Goddelijke Kracht’ werkzaam 

worden in een gesprek? 
✓ Hoe kunnen we al luisterend aansluiten bij de 

ander en ons helemaal afstemmen op die 
ander, m.a.w. ‘present zijn’? 
 

Want luisteren is een kunst. Luisteren is een 
geschenk. Luisteren is een dienst aan de medemens. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische informatie: 
 
voor meer informatie: 

over de vorming: 
Wouter: 0472/66.81.98 
Chris:  0499/45.74.56 
info@verbondenleven.be 
 

over het Onderweghuis: 

www.verbondenleven.be 
 

over Presentie: 
www.presentie.nl 

 

De vorming vindt plaats in het Onderweghuis: 

Grote Baan 121 
2235 Hulshout 
op donderdagen 
19 jan., 9 feb., 9 mrt. 2023 
telkens van 14u tot 21u 
 
De reeks vormt één geheel, voor de dagen 
afzonderlijk inschrijven kan dus niet. 
Voor de gehele reeks betaal je € 200,00, 
teksten, koffie en avondmaal inbegrepen. 
Over te schrijven op rek.: 
BE47 9796 4400 0280 van Verbonden Leven 
 
Presentie gaat in wezen over relationeel werken: 
concreet tijd en aandacht hebben voor de ander 
in heel zijn anders-zijn, trouw nabij zijn en 
blijven. Alles begint bij het aangaan van een 
betrokken relatie zodat voor de ander 
ervaarbaar is dat zijn of haar lot jou ter harte 
gaat en dat je iets wil leren begrijpen van het 
leven van die ander met z’n vreugdes en z’n 
zorgen. Van daaruit kun je, door mét hem of 
haar te zijn, er ook vóór hem of haar zijn.  
 

inschrijving  
ten laatste op 12 januari 
daarvoor bezorg je ons volgende gegevens: 
 

Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
emailadres: 
 
en een kort antwoord op de vragen: 
- Welke ervaringen heb jij met dit ‘dieper 

luisteren’? 
- Welke vorming heb je eventueel al gehad 

rond luisteren/presentie? 
 
 

Betaling maakt de inschrijving definitief. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 
Inschrijving in volgorde van ontvangst. 

onderweghuis 
naar Verbonden Léven 

mailto:info@verbondenleven.be
http://www.verbondenleven.be/
http://www.presentie.nl/

