Donderdagavondlezing
God 3.0. Werkelijke , wezenlijke en wenselijke religie

André Droogers
12 april
20.00 uur
Wat is er over van het godsbegrip nu het levensbeschouwelijke landschap van ons land
ingrijpend is veranderd? Andere religies zijn aan onze kant van de horizon verschenen. Zijn
die minder waar dan bijvoorbeeld het christendom? lees verder
14 april
informatie

Regiocursus in Lunteren : Spiritualiteit als levenskunst Hein Stufkens

15 april

Viering Marieke de Vries- Hofman

Thema: Onderweg
Onderweg zijn gaat over het leven, je levensweg. Je komt ergens vandaan en je gaat ergens naar
toe,maar hoe de wegen lopen weten we niet. Kunnen we ons onderweg steeds opnieuw
verwonderen over wat het leven ons schenkt?
Een uitnodiging om een stukje met elkaar mee te lopen:
Kom
kom mee
in stilte onderweg
volg onzichtbaar
het spoor
buiten naar binnen
ga te voet
kom verder

Muzikale begeleiding: Bert Noordam

Café van Verdieping

'De Tarot’

Peter Samwel

Maandag 16 april 2018 20.00u – 22.00u

Het Oude Postkantoor – Dorpstraat 2 – Bennekom
Voorverkoop kaarten à € 10 bij Boekhandel NOVITA

‘Wie open kaart speelt, heeft alle troeven in handen…’
lees verder

tarotdenieuweordening

22 april

Zin op Zondag. Toeval, een waar gebeurd verhaal lees verder

22 april

Michaelroads lezing In de Ontmoeting
The Magnificent Being You are 14.00 uur.

29 april

Viering Froukje Pitstra

3 tot 5 mei

Fototentoonstelling Jan van leeuwen informatie

19 mei Filmdag informatie en opgave

Algemene Landelijke Vergadering op 21 april 2018
U bent van harte welkom op de Algemene Vergadering (AV van 21 april 2018 in de Majellakapel in
Bussum (afdeling Naarden/Bussum). Besproken wordt het rapport van de commissie Vrijzinnigen
2020 en de presentatie van de resultaten van het onderzoek Vrijzinnig Pastoraat van Froukje Pitstra.

In de Ontmoeting ligt een papieren exemplaar van de commissie vrijzinnigen 20120 ter
inzage. Informatie hierover is aan het bestuur te vragen.
Voor verder nieuws van het landelijk bureau zie vrijzinnigen.nl

