LANDDAG 21 maart 2013
Werkverband van Katholieke
Homo-Pastores
Van harte nodigen we jullie bij deze uit voor de landdag van 21 maart aanstaande.

De Gay-factor in onze odyssee
Onze geaardheid bepaalt mede de keuzes die wij in ons leven gemaakt hebben en ook
zullen maken. Onlangs verscheen het boek “Odyssee van een journalist” van Rex Brico
(1928), waarin hij meeslepend, moedig, vroom en vrolijk zijn levensweg vertelt, een weg
waarin de Gay-factor een belangrijk bepalend element is geweest.
Één van ons – van ongeveer dezelfde generatie als Rex Brico – heeft zich in het boek
verdiept en zal ons meenemen op Rex’ turbulente zoektocht naar Ithaka, naar thuiskomen.
Langs welke vaarroutes loopt de ontwikkeling van Rex Brico’s geloofsvisie en van zijn
homoseksualiteit? Hoe beleeft Rex Brico zijn gelovig-zijn en zijn gay-zijn, los van elkaar of
verweven met elkaar?
Meegenomen worden in de inspirerende, ontroerende en soms hilarische zwerftocht van
Brico’s Odyssee zal wellicht herkenning, bevestiging en bevrijding voor ons kunnen
betekenen en onze eigen Odyssee in beeld brengen.
In de middag sessie zullen we zelf aan de gang gaan. Een beetje omzien om vooral vooruit
te komen. Op welke punten in onze levenslijn, is de Gay-factor bepalend geweest voor onze

keuzes, hoe pakte dat uit? Maar vooral hoe zal de gay-factor bepalend zijn voor onze –
ouder wordende – toekomst?
We sluiten de dag af met een korte viering en aansluitend is er zoals gebruikelijk
gelegenheid om samen uit eten te gaan.

PROGRAMMA
INLOOP vanaf 10.30 uur
Aanmelden en koffie

BEZINNEN OM TE BEGINNEN - 11.00 uur
•

Symbool duiden
ODYSSEE
• Een verhaal
• Een gedachte
• Een lied
• Een zegen

AAN DE SLAG – 11.15 uur
•

welkom en huishoudelijke berichten.
• The gay-factor, lezing
• Nagesprek, vragen en discussie

LUNCH – 13.00 uur
WEER AAN DE SLAG - 14.00 uur
•

• Introductie gespreksmodel
• Groepswerk: de gayfactor in mijn leven.
Plenair: hoe bepalend zal de Gay-factor zijn voor onze persoonlijke keuzes in
de komende tien jaar D.V.?

AFSLUITEND VIEREN – 15.30
STUURGROEP HALFUURTJE – 16.00uur
AFSLUITEND DRANKJE

