Stiltedag
Thema: Klei
De Samenkamer is een ontmoetingsruimte waar je
gewoon jezelf kan zijn. Je ontmoet er nieuwe mensen. Je
kan er gezellig praten met anderen over de dingen van de
dag, bij een bakje koffie of thee. De gastvrouw of gastheer
van dienst geeft de middag een eigen kleur. Voor de koffie
en de thee betaal je een vrijwillige bijdrage.
Elke maandagmiddag van 14 tot 17 uur

Bibliotheek en ontmoetingsruimte in één.
Een kopje koffie, een kopje thee én een boek mee!
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.
Met steun van de Menno Simons Stichting.

Golfslag biedt en creëert ruimte
voor meer gemeenschapszin,
gerechtigheid, liefde en bezieling.
Het project betrekt daarbij
bestaande lokale en regionale
organisaties. Uitgangspunt is vrijheid in doen, denken en
geloven. Golfslag is er voor iedereen. Het project krijgt de
naam Golfslag mee, net als de golfslag van de zee, altijd
aanwezig, steeds stromend en immer in beweging.
Met steun van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, Algemeen
Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

Golfslag
Weststraat 37 | 4527 BR Aardenburg | Nederland
Tel.: +31 117 85 04 40 | info@golfslag.eu | www.golfslag.eu

Zaterdag 2 juni 2018
Tijdens de eerste Stiltedag neemt Golfslag je een dag lang mee
op avontuur met een wandeling, twee workshops en twee
gezamenlijke maaltijden. Maar je lichaam en geest vinden rust.
Stilte komt je tegemoet. Je kan ze dan heerlijk omarmen.

Van 9.00 uur tot 20.00 uur.
Deelnameprijs: € 50,00 - koffie/thee/fris, lunch en
avondmaaltijd inbegrepen.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.
Op voorhand inschrijven is verplicht. Dat kan tot maandag
7 mei 2018. Via info@golfslag.eu of +31 117 85 04 40.

Theater

Fototentoonstelling

Het Moederhuis

Beeld door vluchtelingen

Voorjaar 2018

Zondag 4 maart 2018

Zaterdag 7 april tot en met zondag 6 mei 2018

Gesprekken en lezingen

door de Zeeuwse Komedie

o.l.v. Theo Ruyter

We schrijven 1914. “Leven met liefde. Zonder wapens” is de
lijfspreuk van het Doopsgezinde kerkgenootschap waar Fokje
Brevet-Pasma deel van uitmaakt. Ze bestiert als gemeentelijke
vroedvrouw met haar oudste dochter een instituut waar
hoogzwangere Belgische meisjes en vrouwen, gevlucht voor
de Duitse terreur in hun land, bevallen. Het gebouw draagt
de naam het Moederhuis en staat op een straathoek in
Vlissingen. Ach… het zou ook Aardenburg kunnen zijn.

Fotograaf Theo Ruyter ging als vrijwilliger gedurende
enkele maanden voor Vluchtelingenwerk Nederland in
Terneuzen aan de slag met een tiental vluchtelingen die
een poos geleden in Nederland aankwamen. Ze ontpopten
zich als fotograaf en laten zien welk beeld zij hebben van
het land waar ze terecht zijn gekomen en de mensen
waarmee ze samen-leven. Het resultaat is te zien als een
fototentoonstelling in de ruimtes van ‘Het Lam’.

Een verslaggever van de Soldatenkrant neemt Fokje een
vraaggesprek af – en dan blijkt van twee kanten hoe die
liefde en die wapens met elkaar verweven kunnen zijn.
Theaterschrijver Rens Schot kneedde het levensverhaal
van Fokje voor de Zeeuwse Komedie tot een kort spel van
50 minuten, gespeeld door Diane Nijweide en Ron van
der Schelde. Het Moederhuis is een spel over principes en
praktijk. Eén waarschuwing vooraf: de historische realiteit
kan afwijken van de weergave van feiten in het theaterstuk.
Na de opvoering is er voor wie wil een nabespreking.

Tijdens de vernissage praat Theo over zijn project, laten
we enkele cursisten aan het woord en geeft Jilly van den
Ameele een woordje uitleg over het nut en de noodzaak
(of niet) van zo een project.

De deur gaat open om 14.00 uur. Aanvang: 14.30 uur.
Toegang: € 7,50.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.

Vernissage op zaterdag 7 april 2018. Inloop vanaf 16.00 uur.
Aanvang: 16.30 uur. Toegang: gratis.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg. Kijk op www.
golfslag.eu voor de openingsdata en -uren.

Theo Ruyter uit Oostburg is autonoom fotograaf. Na een
40-jarige carrière bij ING Amsterdam gooide hij het roer
om en koos voor een opleiding tot vakfotograaf. Hij volgde
deze opleiding aan de School voor Fotografie in Breda,
gevolgd door een specialisatie in autonome fotografie.
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Het leven nu, over levenskunst

Uit het leven gegrepen

Het leven nu, over levenskunst

Het leven nu, over levenskunst

Johan Temmerman

Johan de Vos

Widi den Hartog

Annemiek Schrijver

Donderdag 25 januari 2018

Donderdag 22 februari 2018

Zaterdag 17 maart 2018

Dinsdag 22 mei 2018

God en Spinoza. Atheïsme, pantheïsme of spinozisme?

Godelieve van Amerika

Zijn verhaal over zen en gezond eten, mét proeverij

De Verwondering

Over de Joods-Nederlandse filosoof Benedictus Spinoza
(1632-1677) is al erg veel gezegd en geschreven. Vaak was
hij de inzet van conflict. Gelovigen verweten hem atheïsme.
Anderen catalogeerden zijn filosofie onder de noemer ‘pantheïsme’, als een soort aanbidding van de natuur of het Al.
Spinoza zelf wilde van deze labels niets horen. Was Spinoza
nu een atheïst, pantheïst of spinozist?

Johan de Vos werd geboren in een groot katholiek Brugs middenstandsgezin. Uitgerekend zijn vrolijkste zus wil non worden, eerst als missiezuster, maar als dat fysiek te zwaar blijkt,
kiest ze voor een contemplatief leven bij de arme klaren, niet
dicht bij huis maar in het strengste klooster in de al zo conservatieve Verenigde Staten. Zo trouwt ze twee keer met God
en wordt ze voor het gezin een verre vreemde of godbetert
‘Godelieve van Amerika’.

“Van niets iets maken”, dat is een levensmotto van Widi den
Hartog, een man met twee passies: koken en Boeddhisme.
Vanaf zijn elfde roert hij in de potten. Wat later kwam daarbij
de visie “leven in het nu”. Benieuwd naar de combinatie van
zen en gezond eten? Kom dan luisteren naar zijn bewogen verhaal, meepraten over zijn interessante levensvisie én proeven
van zijn verrassende kookkunsten.

Laten we de beslagen ramen van onze waarneming eens goed
schoonmaken. We oefenen om weer te kijken met de ogen
van een kind, en leren ons opnieuw te verwonderen over onszelf, de ander, het leven, de wereld om ons heen. We ontdekken ‘de glans van het gewone’. Met liefdevolle aandacht, leeg
en onbevooroordeeld de werkelijkheid tegemoet treden: dat
maakt je leven een stuk boeiender…

Na haar dood gaat Johan de Vos op zoek naar zijn diepgelovige
zus aan de hand van brieven, talloze privéfoto’s, verhalen van
zijn andere zussen en broer en van wat hij nog van Godelieve
hoorde en zag tijdens zijn reizen naar Amerika. Eerst is er zijn
eigen ongeloof – wie kiest er vrijwillig voor een saai leven achter tralies? – maar zoetjesaan groeien zijn begrip en empathie,
ja, zelfs enige bewondering.

“Respect, rust en restverwerking, daar draait het allemaal
om”, vindt Widi. Hij verwerkt deze drie elementen in zijn verhaal en zijn proeverijen. Hij vertelt en u reageert. Hij serveert
en u proeft. Kortom: Dialogeren over zen en gezond eten.
Widi: “Drie elementen bepalen wat we vinden van het voedsel dat we bereiden en eten: kleur, geur en smaak.” Ook daar
besteedt Widi aandacht aan. En, de heerlijke Aardenburgse
polderaardappel speelt een hoofdrol.

Annemiek Schrijver van o.a. het tv-programma en tijdschrift
De Verwondering (KRO-NCRV) neemt u mee graag mee naar
uw eigen verwondering. Waar genoten we als kind van? Waar
gaat onze ziel van zingen? Komt verwondert u hier mensen!

Johan Temmerman is doctor in de theologie. Hij is decaan
van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en gespecialiseerd in godsdienstfilosofie en alternatieve
christelijke stromingen. Daarnaast is hij actief vrijmetselaar
in de Reguliere Grootloge in België.

Johan De Vos was docent fotografie in het hoger onderwijs,
directeur van de Academie voor Schone Kunsten van SintNiklaas, fotografierecensent en auteur van boeken. In het
voorjaar kwam hij al eens langs bij Golfslag voor zijn verhaal als vrijmetselaar.

Widi den Hartog is van opleiding kok. Hij was topchef, beleefde buitenlandse avonturen en streefde naar eenvoud.
De afgelopen jaren doet hij het om gezondheidsredenen
wat kalmer aan, maar dat houdt hem niet tegen vol passie
zijn verhaal te vertellen.

De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: € 5,00.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.

De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: € 5,00.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.

De deur gaat open om 14.00 uur. Aanvang: 14.30 uur.
Toegang, proeverijtjes inbegrepen: € 10,00.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.
Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is gewenst.

Tijdens deze lezing gaan we op zoek naar wat de filosoof
dacht of God en de Bijbel. Tegelijk zullen we merken dat hij
in de lijn stond van talloze andere denkers. Als derde niet
onbelangrijke aansporing om mee te denken, is zijn ontegensprekelijke actualiteitswaarde. Nu de westerse cultuur
uit confessionele ketenen is losgemaakt, blijkt Spinoza’s
denken over God en vrijheid uitermate boeiend en inspirerend.

Annemiek Schrijver presenteert voor de KRO-NCRV De Verwondering (NPO 2) en Zin in Weekend (Radio 5). Ook is ze
hoofdredacteur van het tijdschrift De Verwondering. Na haar
conservatoriumopleiding ging Annemiek aan de slag bij Radio 4. Haar televisieloopbaan begon met de reeks Copyright
Mens. Momenteel is ze columniste voor de NCRV-gids.
De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: € 10,00.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.

