
 

 

Nationale Conferentie ICF Nederland 2015 in Breda 

Deze conferentie zal plaats vinden op 25 april 2015 in Mariëndal in Breda. 

Het thema is  “Zorg, in / en christelijk perspectief”. 

Rondom deze thematiek hebben Dr. Jan Jans  en Mevr. Drs. Marcia Smits zich bereid verklaard als onze inleiders te 

willen meewerken 

Jan Jans (Mechelen,1954).  

Studies moraaltheologie aan de KU Leuven, assistent medische ethiek 1985-1990, 

promotie in 1990. Met ingang van 1991 docent aan de toenmalige Theologische 

Faculteit Tilburg en sinds 2007 hoofddocent ethiek binnen Tilburg School of Humanities. 

Uitgebreide internationale ervaring door zowel lidmaatschap en functies binnen 

wetenschappelijke verenigingen als door onderwijs en lezingen. Bijzondere 

belangstelling voor wat er ‘karakteristiek’ is voor een christelijke ethiek, met name de 

notie van ‘naaste worden’ en de toepassing daarvan o.a. binnen het domein van de 

zorg. 

Marcia Smits (Tilburg, 1983) is stafmedewerker bij Reliëf, een Christelijke vereniging van 

zorgaanbieders.  Zij studeerde Verpleegkunde en Theologie en is gespecialiseerd in 

christelijke ethiek en zorgethiek.  Marcia geeft training en advies o.a. op het gebied van 

ethiek en moreel beraad in zorginstellingen. Haar interesse gaat uit naar waarden die 

zorgverleners en zorginstellingen drijven en naar de rol van christelijk gedachtengoed 

hierin. Marcia participeert in diverse (onderzoek) netwerken rondom zorg, ethiek en 

levensbeschouwing. Marcia is eveneens werkzaam als docent Verpleegkunde bij de 

Fontys Hogescholen in Tilburg.  

 

 

Dagorde 

10.00 – 10.30 Aankomst en ontvangst in Mariëndal 

10.30 – 10.35 Verwelkoming der gasten en opening van de Conferentie door de voorzitter 

10.35 – 11.20 Inleiding door Mevr. Marcia Smits 

11.30 – 12.15 Inleiding door Dhr. Jan Jans 

12.30 – 14.00 Pauze met lunch en onderlinge ontmoetingen 

14.00 – 15.20 vragen aan en gesprek met de inleiders en deelnemers in de zaal 

15.20 – 15.50 theepauze (aansluitend vertrek naar de Laurenskerk (plm. 50 meter lopen) 

16.00 – 16.30 afsluitende vesper geleid door ds Aline Barnhoorn – voorzitter ICF Nederland – en Ben Kortmann  van 

de Afd. Breda. 

16.30  Afscheid en vertrek 

Locatie. Mariëndal is een ruime accommodatie, vlak bij de Laurenskerk van de PKN Gemeente Ginneken, aan de 

Duivelsbruglaan 13, 4835 JD in Breda. 

We hopen op een flinke deelname uit alle afdelingen! 

In de “Mededelingen” van maart/ april 2015 worden details m.b.t. routes en parkeren aangegeven.  


