PROGRAMMA 2016 – 2017
www.wilmavanetten.nl
INSPIRATIE-avond

DE DRIESPRONG:

Wilma van Etten

0511-430617
dinsdagavond 19.30-21.30 uur (met de vaste groep is deze avond vol)

€ 10,- per avond /€45,- voor het hele seizoen
20 september , 15 november 2016
17 januari , 14 maart , 16 mei 2017

INSPIRATIE-avond

De Driesprong

donderdagavond 19.30-21.30 uur

€ 10,- per avond /€ 45,- voor het hele seizoen
22 september , 17 november 2016
19 januari , 16 maart , 18 mei 2017

De Driesprong

STILTE en AANDACHT dinsdagochtend

9.30 - 11.30 uur

€ 140,- voor 8 ochtenden

4 oktober , 1 november , 6 december 2016
10 januari , 7 februari , 7 maart , 4 april , 2 mei 2017

De Driesprong

VERKENNINGEN

19.30 - 21.30 uur

Yn `e Mande Noarderein 1 Tytsjerk

24 oktober en 7 november 2016

STILTEVIERINGEN

€ 15, -

‘Wie ben je’ en ‘Van disbalans naar balans’

Kerk Buorren 44 Tytsjerk 19.30 - 20.00 uur Samen met Janneke Lettinga en
Lauretta Akkerman
toegang is vrij voor iedereen en is kosteloos

Een half uurtje met teksten, muziek, kaarsen en 5 minuten stil zijn.
8 oktober, 12 november, 10 december 2016
14 januari, 11 februari 11 maart 2017

INSPIRATIE

(per keer te volgen)

Ontmoetingen rondom een thema, een woord, een tekst.
Gevoelig, aantrekkelijk, soms kwetsbaar, nieuwsgierig en blij.
We luisteren naar elkaar, delen met elkaar en voelen zo wat er in ons hart leeft.
We kunnen een voorwerp, gedicht, tekst of afbeelding meenemen naar aanleiding van het thema.
Werkvormen zijn schrijven, delen met elkaar, stilte, muziek, soms creatief.
Deelnemers:

4-7

aanmelden noodzakelijk

STILTE en AANDACHT (in z’n geheel te volgen)
Ochtenden met een lichte toon en toch met diepgang.
Een moment om op te laden en om stil te staan.
Verbondenheid, verwondering, delen.
Werkvormen zijn muziek, kaarsjes, schrijven, delen met elkaar, luisteren, creatief.
Deelnemers:

4-5

VERKENNINGEN
De eerste avond gaan we een collage maken met als titel: ‘Wie ben je ‘.
De tweede avond gaan we aan de hand van menstypes zien hoe je met behuilp van homeopathie kan
groeien en ontwikkelen. Van disbalans naar balans en evenwichtiger worden.
Deelnemers:

4-8 personen

STILTEVIERING
Bezinning met muziek, tekst, kaarsen en 5 minuten stilte met Janneke Lettinga, Lauretta Akkerman
en Wilma van Etten

