9 juni 10.30 uur Viering Peter Samwel. Pinksteren

Met medewerking van de cantorij onder leiding van Rien den Arend
Extra collecte voor Stichting Allegoeds, vakantie voor ouderen.
Chauffeur voor de pendeldienst: Carel Effting 0318-303000
16 juni 10.30 uur Viering Taco Ijzerman
Pendeldienst: Sanne van Bosschinga 0318-576154

23 juni 10.30 uur Viering Peter Samwel
Extra collecte voor vluchtelingenwerk
Chauffeur voor de pendeldienst: Betty Busser-Kat 0318 571592

30 juni 10.30 uur Viering Irene Hörst
Chauffeur voor de pendeldienst: Alie Rijken 0318-414730
7 juli 14.30 uur Afscheid Peter Samwel

Muzikale medewerking van Rien den Arend en cantorij, Bert Noordam en Tanja Taale
Vanaf 14.00 uur staan koffie en thee klaar.
Na afloop is er een gezellig samenzijn.

Chauffeur voor de pendeldienst: Nico Kwakernaak 0318 416230

OPROEP
Voor de pendeldienst om op zondag mensen, die slecht ter been zijn naar de Ontmoeting te
brengen en terug naar huis, worden nog mensen gevraagd. Informatie bij Alie Rijken
0318-414730

alierijken@gmail.com

Voor actuele informatie vrijzinnigen Bennekom

Graag nodigen wij jullie op woensdagmiddag 26 juni uit
voor de presentatie van het boek:

Is vrijheid altijd blijheid?
Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd.
We zijn blij dat het boek er is en willen het graag met u delen. Het boek
verzamelt de bijdragen van diverse auteurs en reacties de deelnemers van de
diners pensants georganiseerd rondom het thema ‘Vrijheid onder druk’ ingeleid
door prof. dr. Laurens ten Kate.
De publicatie is georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnige
Gedachtegoed onder eindredactie van Wies Houweling. Ook deze boekpresentatie
is een mooie gelegenheid met elkaar te spreken en het glas te heffen. Wees
welkom!

Programma:
15.30 – Inloop met koffie en thee.
16.00 – Welkom
16.10 – Column en recensie van het boek door Stevo Akkerman
16.30 – Reactie enkele auteurs
16.45 – Reactie Laurens ten Kate
17.00 – Gesprekken aan (sta) tafels over het thema.
17.30 – Afsluiting

Locatie: Singelkerk, Singel 452 Amsterdam

Natuurlijk is het boek te koop bij de presentatie.
Toegang is gratis, wel even opgeven bij SSVG2013@gmail.com

