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S A M E N
D OORGAAN

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland
(VGF)

Samen doorgaan

Voor komend seizoen mogen wij weer een programma aanbieden. Voor het eerst
zonder de inbreng van onze predikant Anja van de Poppe en dat is nieuw. Het was
bovendien een onrustige tijd door Corona, maar we zijn toch samen doorgegaan.
Niet voor niets hebben we gekozen voor het jaarthema “Samen doorgaan”.
Het betekent ook dat we graag een bijdrage willen leveren aan onze gemeenschap om
na deze Coronatijd elkaar weer te ontmoeten en samen door te gaan. We hopen dan
ook dat deze activiteiten een bijdrage leveren aan onze onderlinge verbondenheid.
Het zou mooi zijn als dit het komende seizoen weer mogelijk zal blijken te zijn.
Wat we ook willen melden is, dat er een viertal activiteiten zijn die door onze eigen
VGF-ers worden ingevuld. Een ontwikkeling die we toejuichen.
Wij willen als vrijzinnigen graag zelf nadenken, onderzoeken en met elkaar in gesprek
gaan. Vandaar de elementen die daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld wetenschap,
kunst en muziek. Het zijn ook verbindende activiteiten, evenals samen zingen, samen
een gespreksgroep volgen of samen bloemschikken. Wij denken dat er veel kansen
geboden worden om samen bezig te zijn.
Dus voor ieder wat wils, maar vooral....... “samen doorgaan”.
Het thema “samen doorgaan” hebben we ook bedoeld als een mogelijkheid om
buren, familieleden of vrienden uit te nodigen voor een activiteit. Ze zijn van harte
welkom bij één of meerdere bijeenkomsten. Hoe mooi zou het zijn als daardoor
nieuwe mensen zich zouden aansluiten bij de VGF.
Wij gaan samen door, doen jullie mee?

De programmacommissie 2022-2023
Ria Kikkert, Jan Kreuter, Tini Muller, Lia Smal, Ab Strijker
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HET NIEUWE ACTIVITEITENSEIZOEN BEGINT MET
EEN FILM
De film gaat over iemand waarbij een ernstige vorm van kanker wordt vastgesteld.
In eerste instantie wil betrokkene het niet onderkennen, dan volgt het traject van
hulp zoeken tot het terechtkomen bij een kankerkliniek.
Daar probeert men de patiënt te verzoenen met het onvermijdelijke en men wil
hem laten begrijpen wat het betekent om “bij leven” te sterven.

De naam van de film en de volledige tekst staat in de Meerpaal.
Graag nodigen wij u uit naar deze film te komen kijken.

Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

maandag 19 september 2022
20.00 uur
Theater Posa, Kempenaar 01-10, 8242 BA Lelystad
€ 10,00
vóór 17 september bij Ab Strijker, per e-mail of telefonisch:
aenrstrijker@gmail.com tel. 0320220118
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LIED VAN DE ZIEL
door Ronald Naar
In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en
verdriet worden zingend geuit en gedeeld. Dit schept een sfeer van saamhorigheid.
Samenzang is hier een ritueel dat ruimte schept waar gesproken taal ontoereikend
is. Iedereen neemt eraan deel. Dit is voor Ronald Naar één van de inspiraties voor
het “Lied van de Ziel”. Bijeenkomsten waar op een laagdrempelige manier samen
gezongen wordt rond een levensbeschouwelijk of filosofisch thema.
Op 9 oktober zal het thema zijn: ‘HERINNEREN’.
Het samen zingen schept een sprankelende ontmoetingsruimte. Zingen als
‘basisbehoefte van de ziel’. Dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor luchtigheid
en humor! We zingen eenvoudige meerstemmige muziek uit allerlei delen van de
wereld. Er is ruimte voor uitwisseling, stilte, een gedicht, een korte tekst of verhaal,
soms een eenvoudig ritueel. Vaak zullen liederen afkomstig zijn uit spirituele
tradities, het zijn dan echter geen specifieke geloofsinhouden maar eerder
universeel menselijke ervaringen die bezongen worden. Elke religieuze traditie
bezingt het verlangen naar heelheid. Zingen opent het hart, verbindt ons met
onszelf en elkaar, zingen geeft plezier en ja: iedereen kan zingen!

Na zijn middelbare school in Lelystad ging Ronald
Naar (1962) pedagogiek studeren in Utrecht. Als
afstudeerrichting koos hij de wijsgerige pedagogiek.
Dit bracht hem tot reflectie op spel en verbeelding.
Na zijn afstuderen besloot hij zich ook praktisch te
gaan richten op theater en muziek. Bij het Roy Hart
Theatre in Frankrijk zette hij de eerste stappen op
een weg die zijn levensweg zou worden, la voie de la
voix: de weg van de stem. Hij brengt Franse chansons in theaters maar ook zingt hij regelmatig voor
patiënten in het Radboud UMC en in een vernieuwend ontmoetingscentrum voor mensen met een
haperend brein (‘De Zandstroom’ in Zandvoort).
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

zondag 9 oktober
10.00 uur
Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
vrijwillige bijdrage
vóór 7 oktober bij Ria Kikkert, per e-mail of telefonisch:
kikberi@12move.nl 0341412947 of 06341541403
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BEELDENDE KUNST EN MUZIEK

Marc Chagall
door Josée Claassen
Marc Chagall werd geboren in een joods, chassidisch milieu in Wit-Rusland. De
chassidim drukten hun religieuze gevoelens uit in wonderlijke, bijzondere verhalen.
Met het grootste gemak zweven in dat geloof de rabbijnen over de daken van de
sjtetl. Dat zien we terug in het werk van de Marc Chagall. Vanwege zijn geloof
moest hij vluchten voor de onuitsprekelijke gruwelijkheden die de joden aangedaan
werden in de 20ste eeuw. Ook daarvan getuigt zijn kunst. Hij hield van het leven en
ook dat spat van zijn doeken af. Zijn leven en werk zijn zo boeiend dat er een lezing
met veel mooie afbeeldingen en fantastische muziek van gemaakt kon worden.

Josée Claassen is kunsthistorica, gespecialiseerd in
het geven van lezingen over beeldende kunst in
combinatie met muziek. Ze is een bevlogen vertelster
die je meerdere aspecten van kunstuitingen laat zien
en horen in een originele combinatie.

Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

maandag 31 oktober
14.00 uur
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
€ 10,00
vóór 29 oktober bij Tini Muller, per e-mail of telefonisch:
tini.muller@solcon.nl tel. 0618237911
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OVERLEEFT DE KERK DE 21e EEUW ?
door

Alain Verheij

Hoe kan de christelijke traditie vrolijk de 21e eeuw overleven?
Die vraag houdt ons bezig op woensdagavond 16 november.

Kerken sluiten, minder dan de helft van de Nederlanders noemt zich nog religieus
en steeds minder mensen zijn vertrouwd met Bijbelverhalen en christelijke feestdagen. Toch gelooft theoloog Alain Verheij dat die aloude traditie meer dan genoeg
schatten herbergt en dat de rol van kerk, religie en de Bijbel nog lang niet is uitgespeeld.
Aan de hand van zijn eigen geloofsontwikkeling laat hij zien waar het volgens hem
heen moet met het Christendom van onze eeuw. Wat moeten we achter ons laten,
waar liggen de kansen, welke gebieden zijn nog onontgonnen maar verdienen meer
verkenning?
Deze avond in de VGF zal een open karakter hebben, waarbij Alain na zijn lezing nog
geruime tijd in gesprek wil gaan met alle aanwezigen.
Alain Verheij studeerde
‘Hebrew Bible Studies’ in
Leiden en is lid van het
Theologisch Elftal van Trouw.
Hij is freelance theoloog en
schrijver van drie boeken:
‘God en ik’ (2018), ‘Ode aan de
verliezer’ (2020) en ‘Geld en
go€d’ (2022). De kern van zijn
werk bestaat uit het ontsluiten
van Bijbelverhalen voor de
generatie van nu.
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

woensdag 16 november
20.00 uur
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
€ 10,00
vóór 14 november bij Jan Kreuter, per e-mail of telefonisch:
jankreuter48@gmail.com, tel. 0638436506
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GEEN KERST ZONDER KERSTSFEER
Workshop bloemschikken
met Ria Kikkert
De kersttijd is bij uitstek de tijd dat iedereen
een eigen kerststukje wil maken. Dat is ook
mogelijk met een beetje hulp en een stuk
gezelligheid. We maken allemaal een uniek
kerststuk, waar iedereen tijdens de kerstdagen van kan genieten.
Iets zelf creëren geeft dubbel plezier.
Ervaring is niet nodig en u hoeft zelf geen
groen en/of bloemen mee te nemen.
Er zijn twee data waaruit u kunt kiezen.

Ria Kikkert heeft jarenlange ervaring in
het bloemschikken. Ze begeleidt haar
workshops op enthousiaste en kundige
wijze. Ze Is bekend met het maken van
symbolische bloemsierkunst.
Data:

Locatie:
Kosten:

maandag 19 december
van 20.00 tot 22.00 uur
dinsdag 20 december
van 10.00 tot 12.00 uur
Open Haven, zaal de Punter,
Kerkplein 8, Zeewolde
€20,00 inclusief koffie/thee

Aanmelden: bij voorkeur per e-mail:
kikberi@12move.nl
of telefonisch 0341412947
of 0634541403
Graag voorkeur voor datum aangeven
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BLIJF JE VERWONDEREN
De wereld van een
sterrenkundige
Peter Barthel

Het begint allemaal met verwondering volgens Peter Barthel. Je wandelt in de natuur en kijkt ademloos naar beelden van het heelal. Hij verwondert zich erover en
geniet ervan. Verwondering helpt je optimistisch te blijven. Kijken naar het heelal
relativeert het jachtige op aarde.
Hij vertelt graag over de kosmos en laat beelden zien bij de muziek. Die versterken
elkaar. De wereld vraagt: ”Waar is het voor? Wat moet ik ermee?” Dat is de zoektocht naar het goede. Die zoektocht is religie.
Barthels heldere uiteenzetting van hoe hij als wetenschapper - dagelijks bezig met
het heelal en de nietigheid van de aarde - aankijkt tegen God, religie en de rol van
de kerk in onze moderne samenleving, kan velen inspireren.
De Rijksuniversiteit van Groningen ontving een brief van een 7-jarige Anco, met de
vraag: ”Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?” Deze brief kwam terecht
op het bureau van Barthel, sterrenkundige aan dezelfde universiteit. Hij beantwoordde Anco's vraag tijdens de Groningse Nacht van Kunst en Wetenschap en
schreef er een uniek boekje over, met als titel: “Professor bestaat God”.
Peter Barthel is hoogleraar Astrofysica aan het Kapteyn-Instituut en houdt zich bezig
met quasars in het verre en nabije heelal. Daarnaast heeft hij grote affiniteit met
wetenschapscommunicatie en educatie. Volgens Herman Wijffels ontwikkelt Peter
Barthel in zijn boekje een aansprekend godsbeeld met een daarbij passend perspectief op de verantwoordelijkheid van de mens voor het leven op onze planeet.
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:
Aanmelden:

donderdag 12 januari 2023
20.00 uur
Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Vrijwillige bijdrage
vóor 10 januari bij Ria Kikkert, per e-mail of telefonisch:
kikberi@12move.nl 0341412947 of 0634541403
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“WINTERREISE VERTAALD”
Een bijzondere uitvoering van
"Winterreise" van Franz Schubert
Deze gedichtencyclus van Wilhelm Müller is door
de acteur Jos de Jonge uit het Duits vertaald in het
Nederlands op een manier dat de gedichten de
essentie van het Duitse origineel hebben behouden
en ze ook zingbaar zijn op de muziek die Franz
Schubert erbij geschreven heeft.

Jan Kreuter en Jos de Jonge nemen u mee op een reis
waarin “Winterreise”, een liefdesverhaal met een duidelijk existentiële laag (Wie ben ik? Wat doe ik hier op
aarde? Waartoe leidt mijn 'zijn' op deze wereld?) in de
Nederlandse taal op een unieke wijze wordt gepresenteerd.
Na een inleiding van beiden over enkele inhoudelijke en
muzikale aspecten, volgt de presentatie van deze cyclus
met afwisselend voordracht zonder dan wel met pianobegeleiding.
Jos de Jonge heeft in de afgelopen jaren zijn sporen verdiend
met een aantal solo-toneelstukken, zoals "Oog in oog met
Macchiavelli", "Dagboek van een gek" (Gogol) en "Job" (van
Henk van Ulsen). Daarnaast tekende hij voor enkele muzikale
voorstellingen, onder andere over Schubert en Debussy, met
Jan Kreuter aan de vleugel.

Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

zondag 29 januari 2023
16:00 uur
Theater Posa, Krmpenaar 01-10, Lelystad
vrijwillige bijdrage
vóor 27 januari bij Lia Smal, per e-mail of telefonisch:
atmsmal@gmail.com 0320244716 of 0657147425
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WAT HEEFT FLEVOLAND E.O. MET
HET SLAVERNIJVERLEDEN TE MAKEN?

Slavenverkoop in Suriname
In deze lezing zal Alex van Stipriaan een presentatie geven over het Nederlandse
slavernijverleden in het Atlantisch gebied. Hij doet dat aan de hand van de reis van
een specifiek slavenschip en waaiert van daaruit naar de grotere geschiedenis. Ook
komt de vraag aan bod wie er in die tijd eigenlijk wist van de slavernij en of er toen
helemaal geen verzet was tegen dat systeem. Daar doorheen verweven komt de
relatie van Flevoland en omgeving met dat slavernijverleden uitgebreid ter sprake.
Professor Alex van Stipriaan (1954) was hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
en curator bij het Tropenmuseum in Amsterdam. Hij is het
grootste deel van zijn leven bezig met de geschiedenis van
de slavernij en de erfenissen daarvan. In 1991 promoveerde
hij op ‘Surinaams contrast; roofbouw en overleven in een
Caraïbische plantage’. Hij heeft heel veel gepubliceerd over
geschiedenis en cultuur van Suriname. Ook maakte hij grote
tentoonstellingen over Surinaamse Marroncultuur ‘Kunst
van Overleven, 2009-2010’. 1 Juli jl. opende in Paviljoen
Welgelegen in Haarlem de tentoonstelling ‘Verborgen
Noord Holland, Atlantische Slavernij in Beeld’.
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:
Aanmelden:

woensdag 8 februari
20.00 uur
Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
vrijwillige bijdrage
vóór 6 februari bij Ab Strijker, per e-mail of telefonisch:
aenrstrijkergmail.com tel. 0320220118
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BIJZONDERE BOMEN
door Ab Strijker
De belangstelling voor vooral oude bomen is de
laatste tijd stijgende; diverse organisaties houden
zich ermee bezig. Want is het niet prachtig, een
oude boom, honderden jaren oud? En wat zijn
bomen goed voor het klimaat!
Aan de orde komt informatie over organisaties in
Nederland die zich bezighouden met de promotie
van bomen, ziekten van bomen en de communicatie tussen bomen onderling. Onderwerpen waar
steeds meer belangstelling voor is..
Bij de ontwikkeling van Dronten en Lelystad heeft
men ervoor gekozen om veel en ook bijzondere
bomen aan te planten. Veel snelgroeiende, zoals
verschillende soorten wilgen en populieren, maar
ook bijzondere soorten. De gemeenten brengen
het onder de aandacht in de vorm van een lijst
getiteld “Bijzondere bomen in Lelystad’ en een
boekje “Bomen in Dronten”.

Een kleurige Amberboom

Peter Kouwenhoven en Ab Strijker kwamen op een gegeven moment op het idee
om een fotoboekje samen te stellen met bijzondere bomen. Het werd een boekje
met 48 bomen, met toelichtingen, weetjes over bomen, veel prachtige foto’s en
veel meer. Het bleek een schot in de roos; het boekje (dat gratis verkrijgbaar is) is
inmiddels aan zijn derde druk toe!
Ab Strijker is lid van de VGF en is geïnteresseerd in bomen.
Door zijn opleiding als bouwkundige zijn er veel raakvlakken tussen bomen en het hout dat door hen wordt geleverd. Daarnaast is hij een enthousiast houtdraaier. En het
materiaal hiervoor wordt geleverd door bomen in allerlei
vormen.
Datum:
Aanvang:
Toegang:
Locatie:
Aanmelden:

zondag 19 februari 2023
10.00 uur
vrijwillige bijdrage
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
vóór 17 februari bij Lia Smal, per e-mail of
telefonisch: atmsmal@gmail.com
0320244716 of 0657147425
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STEVIG STAAN IN EEN KWETSBARE WERELD
GESPREKSGROEP / BOEKBESPREKIING
door FRIDE BONDA

Twee middagen om elkaar te ontmoeten.
Naar aanleiding van bovengenoemd boek van Claartje Kruijff staan
we stil bij onze kwetsbaarheid en hoe we daarmee kunnen leven.
Zelf schrijft Claartje daarover: Aan de hand van thema's als controle en moeten
loslaten, kwetsbaarheid en maskers, vergeving, angst en moed, vertrouwen en
hoop, de kracht van gemeenschap en delen, zoek ik spirituele ankerpunten voor een
sterk geestelijk fundament. Wat is mijn betekenis, mijn eigen zegen tussen dit alles?
Hoe wil en kan ik zijn? Wat blijft er van mij over als alles verandert? En, hoe blijf ik
overeind in deze veeleisende wereld?
Ik, Fride Bonda, kom al jaren in jullie
afdelingen om voor te gaan in zondagse
vieringen. De laatste jaren moest ik wel
eens afbellen, omdat de kwetsbaarheid
van het leven onszelf getroffen had. De
ziekte van mijn reisgenoot en een
nekhernia beperkten mijn energie en
mobiliteit.
Ik vind het leuk jullie te ontmoeten in
gesprek over dit onderwerp.
Fride Bonda is predikant bij de
Remonstranten en Doopsgezinden
in Zwolle.
Data:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

maandag 27 februari èn maandag 6 maart
14.00 uur (op beide dagen)
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
€ 10,00
vóór 25 februari - voor beide dagen (vervolggesprekken)
bij Ria Kikkert, per e-mail of telefonisch:
kikberi@12move.nl 0341412947 of 06341541403

Geïnteresseerd in deze boekbespreking/gespreksgroep?
Heeft u het boek van tevoren gelezen, dan kunt u volop meedoen met de discussie.
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FRANCISCUS VAN DEN ENDEN
Een interessante denker met een spectaculair leven
door Erno Eskens
Franciscus van den Enden (1602-1674) is de leraar van Spinoza. Binnenkort verschijnt
zijn “Vrije staatkundige stellingen” - een paar decennia geleden teruggevonden - in
een nieuwe vertaling.
Van den Enden is interessant omdat hij vernieuwende opvattingen heeft over geloof
en over hoe de samenleving moet functioneren. Hij bepleit een directe democratie.
Bij alle steden moeten stadions worden gebouwd om burgers bij elkaar te brengen
en daar te laten stemmen over belangrijke zaken. Hij is verder voor onderwijs voor
iedereen, voor vrijheid van geloof en voor seksuele vrijheid binnen het huwelijk.
Hij schreef een voorstel voor de inrichting van een kolonie, waarbij hij voorstelde om
de predikanten thuis te laten. Die waren niet nodig in zijn ideale wereld. Hij wilde wel
alle arme mensen uit Amsterdam meenemen naar Nieuw Nederland (het huidige
New York), zodat ze zich in de kolonie aan hun armoede konden ontworstelen.
De kolonie had tot doel om 'evengelijkheid' tussen de inwoners te bewerkstelligen.
Ook de indianen zouden als gelijkwaardig behandeld moeten worden.
Spannend gegeven: Van den Enden beraamde een complot tegen de Franse koning
Lodewijk de 14e. Het complot kwam uit en hij eindigde, na marteling, aan een lantaarn op Place de la Bastille. Kortom een interessante denker met spectaculair leven.
Erno Eskens is filosoof en politicoloog. Hij werkt
als uitgever bij Noordboek, waar ook Vrije
staatkundige stellingen van Franciscus van den
Enden verschenen. Hij publiceerde zelf een
aantal boeken, waaronder Denkers & dwalers,
een geschiedenis van de filosofie in de Lage
Landen. Als dierfilosoof publiceerde hij onder
meer ‘Democratie voor dieren’ en ‘Een beestachtige geschiedenis van de filosofie’. Op dat
laatste boek promoveerde hij in 2015.
(foto Lotte Middeldorp)

Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

dinsdag 14 maart
20.00 uur
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
vrijwillige bijdrage
vóór 12 maart bij Jan Kreuter, per e-mail of telefonisch:
jankreuter48@gmail.com 0638436506

13

De Maatschappij van Weldadigheid
Van kolonie voor de armen tot Unesco Werelderfgoed
door Gelfske Oostindie
De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht. Op het platteland van
Drenthe werd een kolonie gesticht die was bedoeld om verpauperde mensen uit de
grote steden onderdak en arbeid te bieden. Het was als het ware de wieg van onze
verzorgingsstaat, maar dan niet geïnitieerd door de staat, maar door een particulier:
generaal Van den Bosch. In de zuidwesthoek van de provincie werd een stuk woeste
grond aangekocht ter grootte van uiteindelijk ruim 4.200 hectare. Op dat land
werden tweeënvijftig kolonistenwoningen gebouwd in wat nu Frederiksoord,
Wilhelminaoord en Willemsoord heet.
Hoe verging het de Maatschappij en de mensen die er werden opgevangen?
Wat hebben Ommerschans en Veenhuizen met deze drie dorpen te maken?
Wat is het verschil tussen de vrije koloniën en de dwangkolonie?
De Maatschappij van Weldadigheid bestaat nog steeds en is in 2021 zelfs
uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoedcentrum.
Wat doet de Maatschappij heden ten dage? Wat is er te zien en te beleven?
Gelfske Oostindie is lid van de VGF en geboren in het postkantoor van Frederiksoord.
Ze is gehuwd met Rinse Dijkstra, die de bij het verhaal passende illustraties voor zijn
rekening neemt
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

zondag 23 april
10.00 uur
Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
vrijwillige bijdrage
vóór 21 april bij Ab Strijker, per e-mail of telefonisch:
aenrstrijkergmail.com tel. 0320220118
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HET ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT
door Wilma Wolfswinkel

Al vele decennia sleept het Israëlisch-Palestijns conflict zich voort en een oplossing
voor een rechtvaardige vrede lijkt verder weg dan ooit.
Tegelijkertijd roept het onderwerp onder christenen in Nederland vaak heftige
reacties op. In kerken wordt het onderwerp soms maar liever vermeden. Maar is
dat wenselijk? En kan het ook anders?

In de lezing zal ingegaan worden op de huidige situatie in Israël/Palestina. Wat zijn
de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar? Welke stemmen horen
we van onze partners in Israël/Palestina? Wat zien zij als mogelijke oplossingen?
Daarnaast zal er aandacht zijn voor wat ons vanuit de Bijbel en de theologie wordt
aangereikt. Zijn deze inzichten aan verandering onderhevig? En wat betekent dit
alles voor de rol van de Kerken?

Wilma Wolfswinkel werkt als Relatiebeheerder
Israël/Palestina bij Kerk in Actie, de afdeling
voor zending en diaconaat van de Protestantse
Kerk. In die functie onderhoudt zij de contacten
met kerken en organisaties in Israël/Palestina
waarmee diverse projecten worden
ondersteund.
Ze studeerde Internationale Organisaties/
Internationale Betrekkingen (IO/IB) aan de
Rijksuniversiteit Groningen en schreef
onder meer mee aan het boek "Hoezo Israël?
Gespreksstof voor bijbelkringen" (2015).

Datum:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:
Aanmelden:

dinsdag 23 mei
10.00 uur
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
vrijwillige bijdrage
vóór 21 mei bij Ab Strijker, per e-mail of telefonisch:
aenrstrijkergmail.com tel. 0320220118
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ACTIVITEITEN 2022
Tijdens zijn leven

19 september

Lied van de ziel

Lelystad

9 oktober

Lelystad

Chagall

31 oktober

Dronten

Overleeft de kerk

16 november

Dronten

Kerst-bloemschikken

19 en 20 december

Zeewolde

ACTIVITEITEN 2023
Verwonderen

12 januari

Lelystad

Winterreise

29 januari

Lelystad

Slavernijverleden

8 februari

Lelystad

Bomen

19 februari

Dronten

Gespreksgroep

27 februari en
6 maart

Dronten

Interessante denker

14 maart

Dronten

Mij. van Weldadigheid

23 april

Lelystad

Israël-Palestina

23 mei

Dronten

www.eigentijdsgeloven.nl

