de vrouw
en haar
inspiratie
op zoek naar inspiratie in
levensbeschouwingen en religies

Er is deze middag een speciaal programma voor kinderen tussen 6 en 10
jaar over inspiratie.
De kinderen moeten wel van te voren
zijn aangemeld.

zondag 16 november 2008
van 13:00 tot 17:30 uur

Locatie:
Coenen-Lydia multifunctioneel
centrum
Roelof Hartplein 2a
1071 TT Amsterdam
020-6629497
De toegang is gratis

De middag wordt georganiseerd door
Stichting Islam & Dialoog, de
Vrouwengroep van de Raad voor
Levensbeschouwingen en Religies te
Amsterdam, National Council of Jewish
Women Nederland.

Graag willen we dat u zich
opgeeft bij:
• Ank Veenstra: 020-6949647
ankveenstra@planet.nl
• Sheila Gogol: 020-6620405
sheila.gogol@tip.nl
• Nilay Kaya Tel: 020-6311477
nilaykaya@hotmail.com

AMSTERDAMSE VROUWEN MET ELKAAR IN GESPREK OVER IDENTITEIT EN SAMENLEVING

Programma
12:30 tot 13:00 uur
13:00 tot 13:45 uur
13:45 tot 14:30 uur
14:30 tot 14:45 uur
14:45 tot 16:15 uur
16:15 tot 16:45 uur
16:45 tot 17:00 uur
17:00 tot 17:30 uur

inloop
gezamenlijke maaltijd
forumgesprek met leidinggevende vrouwen uit de
geestelijke verzorging
korte pauze met zang van Lennie st. Luce
gesprekken in groepen van ongeveer 10 vrouwen
nabespreking
afsluiting
meditatief moment, draaiende derwisj met
Sharie Parispoor

Er is deze middag een speciaal programma voor kinderen tussen 6 en 10
jaar over inspiratie. De kinderen moeten wel van tevoren zijn aangemeld.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Huize Lydia ligt centraal in de stad vlakbij het museumplein in Amsterdam
Zuid, het is goed te bereiken met de tramlijnen 3, 5, 12 en 24 halte Roelof
Hartplein
Mission Statements
Stichting Islam & Dialoog
De stichting wil duidelijk maken, dat de Islam gebaseerd is op principes als genegenheid, genade,
vergevingsgezindheid en tolerantie en niet op twist, geweld en terreur; dat alle godsdiensten op deze
principes zijn gefundeerd; dat derhalve alle strijd achterwege gelaten moet worden, opdat we onze
door oorlogen en twisten gekwelde aarde naar een vredige en gelukkige toekomst kunnen dragen.
www.islamendialoog.nl
De National Council of Jewish Women een afdeling van de International Council of Jewish Women,
bestaat in Nederland uit de Federatie van Liberaal Joodse Vrouwen, de oorspronkelijk orthodox
Joodse Vrouwengroep Deborah en individuele leden. Bij de oprichting was de combinatie van liberale
en orthodox Joodse vrouwen baanbrekend. De NCJW zoekt naar het gemeenschappelijke, naar wat
ons bindt.
http://surf.to/ncjw
De Amsterdamse Vrouwengroep van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te
Amsterdam
Vrouwen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in gesprek. De vrouwengroep organiseert informele bijeenkomsten voor vrouwen. Het doel is om met elkaar in gesprek te
komen over religie en samenleving. Het gesprek creëert mogelijkheden om meer met, dan naast
elkaar te gaan leven. Respect en eerbied voor de identiteit zijn hierbij essentieel.
www.amsterdamsevrouwengroep.nl

Indien onbestelbaar, retouradres: Linnaeusparkweg 185, 1098 CZ Amsterdam

