Leeftocht ...

Wat heeft Leeftocht te bieden?






We bekijken met een onbevooroordeelde blik tien
thema’s langs vele kanten.
We zoeken ook wat denkers en kunstenaars van
gisteren en vandaag over deze items vertellen.
We bieden kansen tot bezinning en verdieping over
Leven en Mysterie.
We geven inspiratie voor uitwisseling en dialoog.
We stellen tekens weer de vraag:
WAAR ZIJN WE – in godsnaam – MEE BEZIG?

Jaarabonnement








 Elke abonnee van Forum ontvangt Leeftocht gratis als
bijlage.
 Wie geen abonnee van Forum is, kan een individueel
jaarabonnement op Leeftocht nemen.
 Hebben meer collega’s graag een eigen origineel
exemplaar van elk nieuw Leeftochtnummer?
Vanaf drie jaarabonnementen op een zelfde adres
geniet men van een voordelig groepstarief.



LEEFTOCHT
2015 - 2016

Leeftocht IS een christelijk geïnspireerde
VSKO-publicatie voor alle onderwijsmensen en verschijnt in alle schoolmaanden.
Leeftocht ZOEKT NAAR herkenbare voorbeelden,
boeiende ervaringen, sprekende (Bijbel)verhalen,
sporen van God en het onzegbare Mysterie.
Leeftocht LAAT ZICH INSPIREREN DOOR Jezus van
Nazaret en mensen die gehoor geven aan zijn
oproep: Volg Mij.
Leeftocht IS UIT OP een gesprek met de
(onderwijs)mens in de wereld van vandaag.
Leeftocht CREEERT momenten van bezinning en
verbondenheid.
Leeftocht NODIGT UIT TOT verdieping, reflectie,
uitwisseling én reactie.
Leeftocht GEEFT IMPULSEN aan de uitwerking van
de katholieke dialoogschool.

Wij moeten zo bezig zijn
dat we geen tijd hebben
om na te denken of we gelukkig zijn.
D. Dix

Individueel abonnement

€ 17

Inclusief verzendkosten

Verzendkosten:
Groepsabonnement voor
een jaargang
(= vanaf 3 exemplaren)

€5
per exemplaar

3 - 5 ex.
6 - 8 ex.
9 - 19 ex.
20 - 26 ex.
27 - 50 ex.

= € 16
= € 19
= € 23
= € 30
= € 34

 Voor een groepsabonnement van meer dan 50
exemplaren kan je een prijsberekening aanvragen bij
pastoraal@vsko.be.
 Info voor betaling op pastoraal.vsko.be.

Een Leeftochtjaargang bevat ...







een begeleidende jaaraffiche en diamontage,
een startnummer dat het jaarthema toelicht,
10 nummers per schooljaar,
een handige scheurstrook in elk nummer,
een boekenlegger met een bezinning of een gebed,
een digitale versie met linken op pastoraal.vsko.be,
een maandelijkse Leeftochtbezinning op de cover
van Forum.

Wa a r z i j n we
mee bezig?

Dienst Opvoedingsproject en Pastoraal
pastoraal.vsko.be

Overzicht maandthema’s

waardering

angst

gezondheid

duurzaamheid

Waar zijn we mee bezig?
De volgende vragen klinken in elk nummer mee:

Het vaak aangeklikte duimpje,
de ‘vind-ik-leuk’ van de sociale media,
verraadt een nood aan WAARDERING.






Bijna alle dagen krijgen we,
van ver of nabij, te maken
met uitingen van agressie en GEWELD.

Hoe ga jij met die onderwerpen om?
Welke betekenis hebben ze voor het onderwijs?
Wat zeggen cultuur en samenleving erover?
Welke inspiratie kunnen we putten uit de Bijbel
en de christelijke traditie?

geweld

geld

diversiteit

leven

MAAND

Onderwerp

september

waardering

oktober

geweld

november

angst

december (advent, Kerstmis)

geld

januari

gezondheid

februari

diversiteit

maart (vasten)

duurzaamheid

april (Pasen)

leven

mei

media

juni

relatie

Wees niet bang om iets nieuws uit te proberen.
ANGST kan verlammend werken,
maar kan ook een goede raadgever zijn.
Wie GELD heeft, wil er vaak meer.
Wie er geen heeft, belandt in de marge
of valt uit de boot.
Met Nieuwjaar wensen we elkaar
het allerbeste: vooral een goede GEZONDHEID,
naar lichaam en geest.
Onze samenleving kent een grote DIVERSITEIT:
huidskleur, ras, seksuele geaardheid, religie,
levensbeschouwing, sociale achtergrond …
Elke mens is medeverantwoordelijk voor
de aarde en het milieu.
Enkel DUURZAAMHEID schept toekomst.

Uitnodiging

Wie geboren wordt, sterft.
Vergankelijkheid maakt deel uit van het LEVEN.
Zou er iets zijn na de dood?

Doet Leeftocht je wat? Wat doe je er mee?
Laat het ons weten … stuur enkele zinnetjes of een
foto naar pastoraal@vsko.be. We plaatsen je reactie
graag op onze website.

MEDIA spelen een prominente rol
in onze communicatie.
Er bestaan vele kanalen en middelen.
Elke mens is verbonden met anderen
en behoort tot een netwerk van RELATIES.
Waarin schuilt hun kracht?

media

relatie
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