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Welke aandacht geef jij aan
‘veranderen’?

Ontvang de digitale Click iedere
twee maanden in je mailbox. Meld je
aan op www.cordium.nl

Van de redactie
NIJMEGEN - Het andere. Welke betekenis wil je eraan koppelen als je van een
gezonde situatie terecht komt in eentje met handicaps. Kies je voor angst en het
grote niet-kunnen of wil je mentaal en fysiek vooral aan de slag met wat er nog
allemaal wel mogelijk is?
En dan dé ander. Hoe ga je daar mee om als die medemens jou totaal
onbekend is. Hij of zij zou vluchteling kunnen zijn met een Irakees paspoort,
een Nederlandse vader en een Koerdische moeder. Hij of zij zou een collega
kunnen zijn in dat deel van het bedrijf waar je nooit werkzaamheden uitvoert of
een volksvertegenwoordiger die achter de schermen ook voor jouw belangen
opkomt. Ga je er zonder op te zien aan voorbij of maak je op een andere manier
contact. Doe je dat bewust of onbewust?
Het andere en de ander. Elke dag heb je ermee te maken en vraagt het iets van
je. Flexibiliteit staat er dan in personeelsadvertenties. ‘Begrijp mij nou toch eens
een keer’, kan je geliefde na jaren van samenleving zomaar uitroepen. ‘Zag je
me weer niet staan’, schreeuwt de spits naar de speler die opnieuw zelf wilde
scoren. Veranderen vergt aandacht. Wat betekent dat voor jou?

Kijk voor filmpjes bij afbeeldingen in digitale Click
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Ouverture 2016
Ook dit jaar opent Cordium
het nieuwe seizoen met een
Ouverture. Dat gebeurt in de
week van 28 augustus. Dan
vinden er allerlei activiteiten
plaats die voor iedereen gratis
toegankelijk zijn.
Groepsactiviteiten en individuele
sessies ter kennismaking. In het
afsluitende weekend van 3
september is een bijzondere
feestelijke bijeenkomst gepland.
Want Cordium bestaat alweer
ruim 15 jaar.

“Van mijn werk word ik
alleen maar blij”

“We gaan voor broederschap!”

Mannenworkshops helpen stigma doorbreken

Wat is de betekenis van verandering?
Voor elk persoon heeft het woord
een andere betekenis. “Ik heb iets
‘aangepast’ in de tekst, “die actie
zorgde voor de ommekeer in de
wedstrijd”, “Hij heeft een totale
gedaanteverwisseling
ondergaan!”
Zo kun je het woord verandering
toepassen in heel veel verschillende
situaties en plaatsen in verschillende
contexten.
Kijk eens naar jouw leven op dit moment
en naar de woorden hieronder. Welke
synoniem past het beste bij jou en/of
jouw situatie?

AllesKidsCoach Désirée heeft de leukste baan van de wereld

Door Minke Koks
NIJMEGEN – Als je doet waar je van
houdt, dan is werk eigenlijk geen werk,
maar een passie. Het hart van Désiréé
Farro-Joosen gaat sneller kloppen als
zij kinderen, jongeren en hun ouders
weer in hun kracht kan laten komen. Als
AllesKidsCoach combineert zij kennis
met intuïtie. Een gouden combinatie, zo
ondervindt ze.
Als klein kind wist Désiréé dat ze zich in
wilde zetten voor anderen. Zo was ze
er steevast van overtuigd dat ze alle

kinderen die geen ouders hadden in
huis zou nemen, in een grote boerderij
waar plek zou zijn voor iedereen. Op
zestienjarige leeftijd voelde ze dat ze
de wereld ging verbeteren. En dat
doet ze nu op 47-jarige leeftijd op haar
eigen manier. “Ik hoop een goede
moeder te zijn voor mijn vier kinderen,
een fijne leerkracht voor mijn leerlingen
en een betrokken therapeut voor mijn
cliënten”, zegt ze vastberaden.
Haar overtuiging om ‘goed’ te doen
was altijd zo sterk aanwezig dat
ze naast haar werk als leerkracht
in het basisonderwijs zich verder
wilde ontwikkelen. Ze richtte zich op
boeiende opleidingen en kwalificeerde
zich onder andere als: NEI-, NLP-, EMDR, systeem- en dramatherapeut. En al
deze kennis gebruikt ze in haar praktijk.
“Het mooie van een volle rugzak is dat
ik me kan aansluiten bij de behoefte en
persoonlijkheid van de cliënt. En daarbij
komt mijn intuïtie goed van pas”, vertelt
ze. “Heel veel doe ik op gevoel. En vaak

blijkt wat ik voel te kloppen.”
Woorden
als
intuïtie,
sensitiviteit,
spiritualiteit worden vaak nog als
‘zweverig’ gezien. Dat is jammer
volgens
de
AllesKidsCoach.
“In
de maatschappij is cognitie heel
belangrijk. Echter is intuïtie eigenlijk nog
belangrijker.” Haar kracht ligt dan ook
in die gevoeligheid, gecombineerd
met veel kennis en kunde. En tel daarbij
haar levenservaring, humor, efficiëntie,
passie en eerlijkheid bij op. Zo zie je dat
je bij Désirée in goede handen bent.
“Ik word alleen maar blij van mijn werk.
Dan sta ik volledig in mijn eigen kracht”,
glundert ze.
Workshop:
Naast individuele begeleiding verzorgt
Désirée ook een workshop: Krachtig
Aandachtig, concentreren kun je
leren start in april weer. In deze acht
wekelijkse training komen kinderen en
jongeren weer lekker in hun vel en terug
in hun kracht. www.alleskidscoach.nl

column Circus
De wereld verandert. Razendsnel. De ene ontwikkeling heeft nog maar net
ingezet, of een andere dient zich al aan. Je zult maar een vaste baan hebben in
deze tijd en moeten afstemmen op de vraag die vandaag nog niet bekend is,
maar morgen alweer verleden kan zijn. Welk aanbod wordt van je verwacht
en wat geldt als het beste antwoord. Voor je het weet sta je op straat en kom je
alleen nog maar in aanmerking voor een kortstondige arbeidsovereenkomst.
Flexibiliteit. Daarop rekent men en vanzelfsprekend op iets dat jou van al die
anderen onderscheidt. Hoe kun je als mens of als organisatie bestaan in het
heden, je voorbereiden op de toekomst, eraan toekomen om geschiedenis te
schrijven.
Laatst nam ik de tijd voor een beter bakkie bij Mark’s te Wijchen en raakte
spontaan in gesprek met een sportief geklede jonge vrouw. Haar bestelling
luidde ‘quick die coffee to go’, waarop ik spontaan reageerde met ‘doe mij
dan even snel een zittend kopje slow’. Haar second move verraste mij. ‘Mag
ik dan bij jou aan tafel plaatsnemen?!’

Door Michaela Pelka
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Dat vind ik nou een leuke uitnoding’, reageerde ik, ‘maar natuurlijk, ik houd
wel van die vrijheid en ben nieuwsgierig naar de bron die jou zo flitsend doet
bewegen’.
Uren later en vele oprechte vragen verder kwamen
we lachend tot dezelfde conclusie: mijn wereld is een
circus. Ik kan er toeschouwer zijn maar ook artiest.
Wie ik ben? Wat ik ben? Zou willen zijn? Welke vragen
helpen mij verder als de verandering weer eens in
aantocht is?
Hans Weeren

Verandering....

Jan-Willem de Goeij en Achiel van Tienen
Door Minke Koks
NIJMEGEN – Mannen staan erom
bekend problemen zelf te willen
oplossen. De maatschappij is erop
gericht dat mannen mannelijk zijn,
hard werken, doorzetten en vooral een
zakelijke houding hebben. En dat is nu
net het beeld dat Achiel van Tienen en
Jan-Willem de Goeij willen veranderen.
Met behulp van Core-energetische
mannenworkshops zijn zij hard op weg
om het stigma dat op mannen rust te
doorbreken.
In de jaren ’50 waren de mannen
kostwinners en mochten zij het vlees
aansnijden. Het waren mannen die
vooral op zakelijk gebied zich moesten
laten gelden. Emoties en verwerking?
Nee, daar was geen ruimte voor.
Openlijk gezien dan. Therapie was meer
‘een ding’ voor vrouwen want emoties
laten zien was voor een man een teken
van zwakte. Gelukkig is er de laatste
jaren veel veranderd. Stoere mannen
zijn niet alleen ruwe bolsters met blanke
pit, maar ook mannen die durven te zijn
hoe ze zich van binnen voelen. Mannen
die verbinding met zichzelf maken en in
contact gaan met anderen.
Contact, daar ligt volgens Achiel en
Jan-Willem de kern van verandering.
Deze twee heren zien van dichtbij mee
wat écht contact durven maken met
een man kan doen. Ruim dertien jaar
geven zij samen mannenworkshops.
“Elk mens, ook een man, heeft een
diepe wens om te mogen zijn wie hij
is. Om gezien te worden en liefdevol
erkend. Vooral wanneer men in zijn
jeugd dat heeft gemist”, vertelt JanWillem. “In die dynamiek van man tot
man gebeurt ontzettend veel. Jouw
manbeeld, de manier waarop je met

andere mannen omgaat, wordt heel
snel duidelijk in contact met een andere
man”, vult Achiel aan.
Eens per half jaar verzorgt het tweetal
een compleet weekeinde waarin
mannen met elkaar die verbinding
aangaan. En hoewel zij onlangs hun
25ste weekeinde meemaakten, blijven
ze zich verwonderen over wat er
steeds gebeurt. “Het verschil tussen de
start op vrijdagavond en het afscheid
op zondagmiddag is enorm. Ik heb
afstandelijke, arrogante en dominante
mannen zien veranderen in milde,
toegankelijke mensen die in staat
waren om een diepe verbinding te
maken met anderen”, glundert JanWillem. “Er worden vriendschappen
gesloten, issues uitgewerkt, trauma’s
verwerkt. Dat dankzij de broederschap
die tijdens dit weekeinde tussen de
mannen ontstaat.”
Beide
heren
omschrijven
hun
samenwerking als een goed huwelijk.
“We zijn als het ware een ideaal
ouderpaar dat onze kinderen (de
deelnemende mannen, red.) uitnodigt
om te durven zijn wie ze zijn. Als
kinderen zien dat het met hun ouders
goed gaat, dan gaat het met hen
ook goed. Dan voelen ze de veiligheid
en het vertrouwen om zichzelf en de
wereld te verkennen”, schetst Achiel.
Een goed (niet perfect) voorbeeld,
doet volgen. “Ik ben heel vaak geraakt
door wat er gebeurt. Ik lach en huil
ook met de anderen mee. We zijn niet
alleen voorgangers, maar vooral ook
deelgenoot en man”, vervolgt hij. “Als
wij de mannen vragen zichzelf te laten
zien, dan doen wij dat ook”, vult JanWillem aan.
Voor meer informatie:
Achiel: www.cordium.nl/achiel-van-tienen
Jan-Willem: www.degoeijenpartners.nl

aanpassing
afwisseling
gedaantewisseling
hervorming
keer
kentering
keuze
mutatie
nieuwigheid
ombuiging
omkeer
ommekeer
ommezwaai
omschakeling
omwisselen
transformatie
variatie
variëteit
veranderen
vernieuwing
wending
wijzigen
wijziging
En denk eens na, als je iets zou mogen
veranderen, wat zou dat dan zijn?

COLOFON
Kerngroep Cordium Communicatiet
Elsbet Hazewinkel
Minke Koks
Cees van Loon
Resi Messelink
Hans Weeren
Redactieleden Cordium Click
Hans Weeren
Minke Koks
Voor vragen en tips
Hans Weeren:
hansweeren@gmail.com
Minke Koks:
info@inbalanstherapie.nl
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AGENDA
April

Workshop Krachtig Aandachtig
(voor kinderen)
April 13.45 - 15.15 uur
Workshop: Krachtig Aandachtig
(voor middelbaar scholieren)
April 15.30 - 17.00 uur
Workshop: Van MAN tot Man
Vrij 1 april 19.00 - zon 16.00 uur
Workshop: familieopstellingen
Za 2 april 10.00 - 18.00 uur
Workshop: Veerkrachtig leven
Zon 3 april 10.00 - 12.30 uur
Cursus Scholing Intuïtieve Waarneming
Start vrij 8 april 10.00 - 12.30 uur
Workshop: Vrouwenwerk: Wij!
Woe 13 april 10.00 - 17.00 uur
Workshop: Dans je vrij!
Vrij 15 april 19.15 - 20.30 uur
Zingen met Hart en Ziel
Vrij 15 april (en 15 mei) 20:00 -22:00u
Workshop Stress Release
Zat 16 april 10:00 - 12:00 uur
De ontembare kracht van de liefde
2-luik Intimiteit & Tantra-seks
Zat 16 april /zat 30 april 13:00 – 22:30u
Labyrint lopen
Zon 17 april 10:00 - 13:00 uur
Sneak Peak In2Core
Zon 17 april 19:30 - 22:00 uur
Gratis proefles: Break in je week –
mindfulness, meditatie en beweging
Woe 20 april 19:30 - 21:00 uur
Duik diep & ontsluier je puurste
liefde, incl. Tantric Dance
Za 23 en Zo 24 april 13:00 – 18:00 uur
Cursus: Beter in je Bekken
Start: Di 26 april 18:30 - 21:00 uur

Mei

Workshop: Dans je vrij!
Vrij 20 mei 20 19:15 - 20:30 uur
Explore
your
orgasmic
bodyorgastische massage | Rode Tantra
Zon 22 mei 13:00 - 18:00 uur
Proefles meditatie (gratis)
Woe 25 mei 19:00 - 20:00 uur
Start cursus Mindful opvoeden
Do 26 mei 19:30 - 20:30 uur
Core Energetica
Introductieworskhop
Vr 27 mei 27 9:30 - 17:00 uur
De stem van mijn hart | Witte Tantra
voor paren & individueel
Za 28 mei 13:00 - zo 29 mei 29 18:00

Tempel zonder drempel

Stevenskerk van kerk naar inspirerend trefpunt

Door Minke Koks
NIJMEGEN – Oud, leeg en verlaten.
Veel kerken in Nederland maken het
mee: leegloop, een verminderd aantal
bezoekers en een sluiting tot gevolg. De
Stevenskerk, de oudste en grootste kerk
van Nijmegen, speelt handig in op de
hedendaagse ontwikkelingen en weet
daardoor menig bezoeker over haar
drempel te verwelkomen.
Als de interesse in kerkdiensten
afneemt en een kerk daarmee haar
belangrijkste bestaansrecht verliest,
dan hangt een sluiting boven het
hoofd. Maar gelukkig worden in tijden
van crisis mooie initiatieven geboren.
De geboorte van stichting Stevenskerk
is daar één van. Al dertig jaar beoogt zij,
in samenwerking met een grote groep
gepassioneerde vrijwilligers, om mensen
te blijven uitnodigen tot bezinning.
De kerk, in hartje centrum, leent zich
bijzonder goed voor talrijke initiatieven
die inspireren, verdiepen, ontroeren en
verbinden.
Dat klinkt Paul Schreurs, Coördinator
fondsenwerving, marketing en communicatie bij stichting Stevenskerk,
als muziek in de oren. “We hebben
afgelopen jaar 128.000 bezoekers over
de vloer gehad. Allen die op de ene of
andere manier geraakt werden door
wat er zich binnen deze grote muren
afspeelde. En dat is precies waarvoor
we hier zijn: kunst, cultuur en bezinning.”
Een kerk dient dus niet langer enkel als

Cordium heeft een vast wekelijks en maandelijks aanbod van
activiteiten. Kijk op het programma
op voor de meest actuele agenda
www.cordium.nl

huis van God. Tegenwoordig zoekt de
menigte naar de betekenis van het
bestaan meer in spiritualiteit. “Dat vind
je in alledaagse dingen. In een mooi
muziekstuk of kunstwerk dat je raakt.
We willen niet langer meer opgedragen
worden wat we moeten geloven, maar
keren naar binnen en vinden bezieling
in andere dingen”, weet Paul.
Drempel
Het programma van de Stevenskerk
is inmiddels zo uitgebreid dat er een
programmaboekje aan te pas komt. De
jaarlijkse zomerexpositie is er nog altijd,
evenals De Gebroeders van Limburg
waarbij de kerk een belangrijke rol
speelt. En wekelijks worden er concerten
gegeven. Herman van Veen, Frank
Boeijen en Douwe Bob hebben al kennis
gemaakt met de bijzondere akoestiek
van de kerk. Ook klassieke concerten
van The Bach Choir & Orchestra of the
Netherlands (onder leiding van Pieter
Jan Leusink) en The Choir of St John’s
College Cambridge passeren de revue.
Sinds vorig jaar bestaat er ook een
Pelgrimspad: The Walk of Wisdom, die
begint bij de Stevenskerk. En in juni
2016 start men het weekeinde van de
Spiritualiteit. “Of je nu kunstliefhebber,
muziekliefhebber of cultuurliefhebber
bent, we proberen de kerk open te
stellen voor iedereen. Een tempel zonder
drempel, noemen we het”, lacht Paul.
Mocht je de stichting willen steunen,
(of voor meer informatie), ga dan naar:
www.stevenskerk.nl

Kerkenbos 1201
6546 BD Nijmegen
T (024) 360 60 33
www.dpn.nl
info@dpn.nl
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