2 december 10.30 uur Voor het zingen de Ontmoeting in

Deze zondag zal onze cantor Rien den Arend enkele bij ons regelmatig gezongen liederen uitpluizen,
en toelichten. Er zal ruimte zijn voor reflectie en interactie op tekst en muziek.
We gaan vooral ook samen zingen!!

6 december 19.30 uur in Bennekom Gezamenlijke film avond met Vrijzinnig Renkum
Louder than bombs € 4 vanwege de filmrechten, ter plekke te voldoen

Een betoverende drama over familiebanden, geheimen en vervreemding. Drie jaar na de dood van
zijn moeder (Isabelle Huppert), een bekende oorlogsfotografe, keert Jonah (Jesse Eisenberg) voor het
eerst in jaren terug naar huis om samen met zijn vader en jongere broer een retrospectief van haar
werk voor te bereiden. Nu Gene (Gabriel Byrne) zijn twee zonen weer onder hetzelfde dak heeft,
probeert hij tevergeefs de banden met zijn zonen aan te halen. Maar wanneer een verontrustend
geheim dreigt boven te komen, worden de drie mannen gedwongen zichzelf en elkaar onder ogen te

komen.
9 december 10.30 2e advent Peter Samwel

Muzikale begeleiding Rien den Arend
laatste zondag van de expositie

16 december 10.30 uur Hans Dirk van Hoogstraten

Peter Kampschuur

Cursus ademen vanuit het qi punt

23 december 10.30 uur Feestelijke viering met liederen en verhalen uit verschillende
tradities.
24 december 19.30 uur Peter Samwel kerstavond met cantorij
25 december 10.30 uur Ivo de Jong kerstmis
31 december Wereldvrede meditatie
13.00 - 14.00 uur; inloop vanaf 12.30 uur
Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede meditatie georganiseerd. Overal
ter wereld komen op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar om stil te staan bij vrede in zichzelf, daarna
de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld. Wij nodigen je uit om dit uur met ons
samen te zijn en ons te verbinden met de energie van duizenden mensen die zich openen voor vrede
in ieders hart en in de wereld. Wij wisselen meditatie, geleid door Peter Samwel af met pianomuziek
door Tanja Taale.

31 december Viering door leden 19.30 uur
‘Verhalen met een levensthema’, in de ruimste zin van het woord.

Komende cursussen :

Je lichaam je dans je leven

Jij in de kinderrij door Peter Samwel informatie
Cursus Boeddhisme door Matthijs Schouten 13 februari 2019

informatie en opgave

Weer nieuwe aanwinsten in de bibliotheek zie: bibliotheek-videotheek
Voor activiteiten in de regio zie zinnige-activiteiten

onze actuele informatie : de Ontmoeting

