Ontmoeting in Kunst

24 augustus 15.00 uur feestelijke opening
John Tomasowa Fotografie/schilderijen Foto’s als schilderijen, waar je lang naar kunt
kijken. Omdat ze een sfeer scheppen in vorm, licht, kleur, structuur.
Omdat ze wijds en verstild zijn of onherkenbaar in detail.
Omdat ze een verhaal vertellen.
Joke Schaareman Beeldjes Na haar pensionering is zij portretten gaan tekenen en
schilderen (acryl en aquarel). Daarnaast begon zij ook klein keramisch werk te
maken.Vereenvoudigde vormen en het zoeken naar een mooie ‘huid’ vindt zij belangrijk’.
25 augustus 10.30 uur Peter Nissen
Thema: GEEN EIGEN VOLK EERST ‘Wie nakomt gaat voorop’
Peter Nissen is predikant van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek. Hij combineert het
predikantschap met zijn hoogleraarschap Spiritualiteitstudies aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen.

Pendeldienst : Rens de Vries 0318-414942
1 september 10.30 uur Kiki van Holst van der Waarde
Pendeldienst : Bert de Vries 0318-430290

8 september 10.30 uur Feestelijke opening van het nieuwe seizoen

Dit jaar is het thema : ‘Twijfel’
Deze zondag zullen verschillende onderdelen van ons programma uitgelicht worden.
Pendeldienst : Nico Kwakernaak 0318-416230

Gespreksgroep ‘Levensfilosofie’
Vorig jaar is Peter Samwel begonnen met een gespreksgroep ‘Levensfilosofie’.
Er is behoefte om met elkaar in gesprek te zijn over zowel de actualiteit als de meer
persoonlijke levens(filosofische) thema’s. De gespreksgroep is naast leerzaam, vooral een
moment van elkaar ontmoeten en visies onderling delen en uitwisselen.
Deze gespreksgroep functioneert wanneer alle deelnemers zelf bereid zijn te participeren,
zodat we met en van elkaar kunnen leren. De onderwerpen worden in goed onderling
overleg bepaald en zijn afgestemd op de aanwezigen en op datgene wat speelt in de levens
van een ieder.
De gespreksgroep zal vanaf september tot november nog geleid worden door Peter Samwel,
in de Ontmoeting:
11 september van 11.00u – 12.30u
17 oktober van 15.00u – 16.30u
27 november van 11.00u – 12.30u
Daarna neemt Roos van Doorn dit over. De data worden nog nader bepaald.

Er wordt vanuit gegaan dat bij aanmelding de deelnemer zich voor het hele seizoen zoveel
als mogelijk committeert, dus bij voorkeur voor 10 keer.
Er zijn nog enkele nieuwe deelnemers in deze kleine groep welkom.
U kunt zich hiervoor tot 1 september a.s. opgeven bij Peter Samwel .
Peter Samwel, T: 06-40359838 petersamwel53@gmail.com

OPROEP
Vrijzinnigen Bennekom is geïnteresseerd in samenwerking met andere vrijzinnigen en
levensbeschouwelijke organisaties met een open mind.
Zo is er in het recente verleden contact gelegd met URI (United Religions Initiative, zie de
flyer in de bijlage) om te bezien of en hoe in de toekomst wellicht zou kunnen worden
samengewerkt. Tot nu toe is het gebleven bij één gesprek. Graag zou het bestuur dit contact
onderhouden, al is de uitkomst nog ongewis.
Het URI organiseert op 14 september een inspiratiedag in het Westhoffhuis in Lunteren
(van 10:00 tot 18:00 uur; inloop vanaf 09:00 uur). Ontmoeting, ook met mogelijke
samenwerkingspartners, staat centraal, naast een opmaat voor de Internationale Dag van de
Vrede in de Vredesweek. Er zijn lezingen en workshops .
Het bestuur zou graag zien dat één of meer geïnteresseerde leden/ begunstigers deze dag
bezoeken om onze vereniging bekendheid te geven en vooral ook om het lijntje met URI te
behouden en de sfeer daar te proeven.
Belangstellenden wordt gevraagd zich te melden via info@vrijzinnigenbennekom.nl of
Henri Stroband (0318-416404 / 0623664120) bij wie ook meer informatie in te winnen is.
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