Uitnodiging Interactief Congres
‘Vuur Van Vernieuwing’

op 17 maart 2018 – St. Patrick’s Day
Samen-werken aan een nieuwe samenleving vanuit spiritualiteit, vrijheid en liefde
Met onder andere Annine van der Meer, Vincent Duindam, Frans Lutters en Danielle van Dijk

Tevens boekpresentatie:
Danielle van Dijk, Maria Magdalena, de Lady van Glastonbury en Iona.
Over de oudste wortels van het Keltisch christendom
Plaats: Aula van de Stichtse Vrije School,
Socrateslaan 24, Zeist
Tijd:
aanvang 10.00 – 15.15/16.00 uur
Kosten: € 30,- inclusief koffie, thee, koek
en sap.
NB: Voor studenten en de kleine beurs:
€ 20,Graag iets (kleins) meenemen voor een
lekkere gezamenlijke lunch, die we uitstallen
op lange tafels.

Deelname van tevoren opgeven via
danielle-vandijk@hotmail.com
Graag contant en gepast betalen aan de zaal:
pinnen is helaas niet mogelijk.
Inschrijving op volgorde van aanmelding;
maximaal aantal deelnemers: 150.

Wat kun je verwachten?

Enthousiaste sprekers, zingen, werkgroepen, kunst maken,
een boekpresentatie, gesprekken voeren, plannen maken
en natuurlijk mensen ontmoeten die hetzelfde beogen.
De conferentie wil een impuls zijn voor het Vuur Van
Vernieuwing!
Leg je eigen boek, tijdschrift of artikel op een van de
boekentafels.

Thema’s van de lezingen en de werkgroepen
Lezing 1 Annine van der Meer – Het vuur van
Sophia in de nieuwe tijd

In onze tijd zijn we – in maatschappij en wetenschap – getuige
van de terugkeer van een vergeten Vrouwe genaamd Wijsheid
of Sophia. Zij brengt ons in contact met de mensheid als
familie, met de eenheid én multi-dimensionaliteit van het
Leven én met de driegelede mens bestaande uit lichaam, ziel
en geest. Aan welke veranderingen in de wereld valt haar
terugkeer af te leiden? Wat zal er in de toekomst onder haar
invloed kunnen veranderen?
Zie over Annine’s boeken en initiatieven: www.pansophia.nl
of www.anninevandermeer.nl

Lezing 2 Vincent Duindam – Een andere manier van liefhebben

Is er een andere manier van liefhebben? Hoe kun je relaties opbouwen en onderhouden? Is liefhebben
een kunst, een kunde?
Zie Vincents boek: Leren liefhebben.

Lezing 3 Danielle van Dijk – Een nieuw fundament in ons leven?

Hoe geven we een nieuwe samenleving vorm en wat is daarin belangrijk? Is er een nieuwe vorm van
contact met je diepste Zelf mogelijk? Welke rol speelt het hart hierbij?
Aansluitend boekpresentatie. Danielle presenteert in het kader van dit thema haar nieuwste boek over de
oorsprong van het Keltisch christendom, het christendom van de liefde.

Lezing 4 Frans Lutters – Vernieuwing in de Vrije School?

Wat zijn de meest essentiële onderwijsbehoeften voor de kinderen van nu en van de toekomst? Hebben
we ideeën over vernieuwingen in de Vrije School of is dat niet nodig?
Er zijn boekentafels en ‘tafels met tijd’ voor initiatieven en gesprek.

Programma
Vanaf 9.30: Inloop
10.00 Ontvangst met koffie/thee; keuze werkgroep
10.15 Lezing 1 Annine van der Meer – Het vuur van Sophia in de nieuwe tijd
11.00 Zingen
11.15 Lezing 2 Vincent Duindam – Een andere manier van liefhebben
11.45 Pauze; koffie/thee
12.10 Werkgroepen met onder andere: schilderen/tekenen: Evelyne de Bruil en
Anne-Marijke van Dijken, beiden kunstdocenten op de Stichtse Vrije School;
gespreksgroepen van de sprekers: Danielle, Vincent, Frans en Annine;
meditatiewerkgroep: Christa van Kan; vrije gespreksgroepen
13.00 Lunch van alles wat de deelnemers meenemen, uitgestald op lange tafels; koffie
en thee; boekentafels en ‘praattafels’
13.45 Lezing 3 Danielle van Dijk – Een nieuw fundament in ons leven?
Aansluitend boekpresentatie: Maria Magdalena, de Lady van Glastonbury en
Iona. Over de oudste wortels van het Keltisch christendom
14.30 Zingen
14.45 Lezing 4 Frans Lutters – Vernieuwing in de vrije school?
15.15 Gesprekstafels (met sap en koek)
Er zijn meerdere tafels: Wat raakte jou en waar zou jij mee aan het werk willen
gaan? Wat zou daarvoor de eerste stap kunnen zijn? Verbindingen en afspraken
15.45 Open Plenum met ideeën, mededelingen en mogelijke verbindingen
16.00 Afsluiten

Wij hopen velen van jullie te mogen ontmoeten!
De voorbereidingsgroep:
Annine van der Meer, Vincent Duindam, Frans Lutters, Monique de Hoop en Danielle van Dijk
Voor nadere informatie, opgave en vragen: www.danielle-vandijk.nl

