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Onderwerp: Ontmoetingsdag Drenthe 21 november 2015

Geachte heer/mevrouw,
Wij nodigen u hierbij uit voor de Ontmoetingsdag Drenthe op 21 november 2015.
’s Morgens staat op het programma het thema “Rituelen die in het rouwproces ontstaan”.
Spreker deze morgen is de heer Rien van der Zeijden, ritueelbegeleider en trainer/coach, hij is ruim 25 jaar werkzaam
geweest in het onderwijs en heeft een theologische achtergrond. Als ritueelbegeleider zoekt Rien de verbinding tussen
mensen, verschillende tradities en vooral tussen idee en vorm.
Rituelen zijn zo oud als de wereld. Met rituelen kunnen we het ‘onbenoembare’ beter raken dan met dogma’s en analyses. Rituelen kunnen
heel speels en onconventioneel zijn en helpen bij de ‘rites de passage’ in ons leven. Alles wat we doen heeft met rituelen te maken. Neem de
wijze waarop je opstaat ’s morgens. Hier gaat het echter om grote gebeurtenissen in je leven. Hoe kun of heb je betekenisvolle handelingen
gevonden om geboorte- en sterfdag van je dierbare te beleven. Misschien een sfeervolle omgeving, een passend symbool of muziek die jouw
gevoel verklankt. Rien wil jullie hier graag iets over vertellen. Niets is fout of goed, belangrijk is dat je handvatten hebt om jouw ‘nieuwe’
leven verder te leven.

Na de lunch vervolgen wij ’s middags het programma met de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, eventueel in
groepen.
U bent van harte welkom op deze dag. De ontvangst is vanaf 10.00 uur. Het programma is van 10.30 uur tot 15.00 uur.
De locatie is ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.
Wij vragen voor koffie/thee en lunch een bijdrage in de kosten van € 12,50 p.p. U kunt het bedrag overmaken op
IBAN rekeningnummer NL73TRIO0781524717 of contant betalen op de Ontmoetingsdag.
Wilt u uw komst aan ons doorgeven en met hoeveel personen u komt? Graag vóór 14 november in verband met de catering.
Dit kan bij Jack Weintré (0521) 571123 of via de mail info@snnzd.nl
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
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