Is deze mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie

Beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},
Donderdag 12 mei jl. sloot Peter Toonen de serie avonden van dit voorjaar af.
Hij vertelde dat we er voor gekozen hebben hier op aarde te zijn, om grenzen te
stellen aan de machten, die hij ‘psychopaten’ noemde – al die personen, instituten
en instellingen die zeggen alles voor ons te zullen regelen, maar die dat niet waar
maken, omdat ze geen geweten hebben en ook niet doen aan zelfreflectie.
God heeft vertrouwen in ons, dat wij die grenzen zullen stellen, met onze eigen
goddelijke kracht, door de liefde. En dat wij met ons hart zullen voelen of de dingen
kloppen en die dan ook volgen.
Daarom is het goed om samen te komen. Dat ‘samen’ is goed voor ons DNA, zoals
samen zingen, samen naar muziek luisteren.
Daarom willen we als "Er is meer..." ook doorgaan met het organiseren van die
donderdagavonden waarop we sprekers uitnodigen.
U heeft de nieuwe folder voor het najaar van 2016 ontvangen of kunnen meenemen
op de avond van Peter Toonen.
Wij van onze kant vinden het leuk om deze avonden te organiseren.
We zijn blij met uw komst naar deze avonden.
Voordat we u/jullie een fijne zomerperiode wensen, willen we even een zorg delen.
Het gaat over onze financiën. Tegenwoordig vragen sprekers regelmatig tussen de
€450 en € 500. Als we de huidige entreeprijs handhaven, moeten we 95 bezoekers
per avond ontvangen om alle kosten te kunnen betalen. In de afgelopen twee jaren
lag het gemiddeld aantal bezoekers op 70. Dus, moeten we de entreeprijs
verhogen? Of moeten we werken met een variabele entreeprijs? Of een
verschillende prijs in de voorverkoop en aan de kassa?
We hebben besloten het nog een jaar aan te zien. Maar we willen u wel laten delen
in onze zorg, zodat u zich in september 2017 niet overvallen voelt als er financieel
iets verandert.
(een uitgebreider verslag van onze penningmeester kunt u op de website vinden)
Als afronding: we wensen ieder een fijne zomer. Of u nu thuisblijft of met vakantie
gaat, hopelijk geeft de zomer u weer genoeg energie om daarna de dingen te doen
die u graag wilt doen. Alle goeds.
Namens de Stichting "Er is meer..."
Stichting "Er is meer..."
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Routebeschrijving

De Universele Wetten
Een leidraad voor bewust leven
Zou je willen weten hoe de schepping in elkaar
zit en door welke wetten zij wordt geregeerd?
Wil je bewust met deze wetten kunnen leven,
zodat je leven de stuwkracht krijgt van
moeiteloosheid, vrijheid en creativiteit? De
wetten zijn neutraal en werken altijd, de keus
is: lees meer-->

6 oktober 2016

Niels
Bagchus
DNA heling met
kristallen,licht en de
heilige geometrie
Tijdens deze interactieve lezing laat Niels
Bagchus je de helende werking van kristallen,
licht, graancirkels en de heilige geometrie
ervaren. De symbooltaal van de heilige
geometrie vormt een multidimensionale DNA
blauwdruk, die het lichaam aanspreekt om
zichzelf van binnenuit te helen. lees meer-->

3 november 2016

Ineke
Koedam

Waar
U bent welkom in de
Immanuelkerk
Teullandstraat 1
5503 VV Veldhoven
De lezing begint om
20.00 uur en de zaal is
open om 19.15 uur.
U bent van harte
welkom zonder
reserveren, tenzij dit
apart bij de lezing wordt
vermeld.
De toegangsprijs
bedraagt € 10,00 tenzij
anders vermeld. Dit is
inclusief koffie, (kruiden)
thee of water in de
pauze.
Als dit voor u
bezwaarlijk is geeft u
dan wat u kunt missen.
Ringleiding (voor
slechthorenden) is
aanwezig.
Voor meer informatie zie
onze website:
www.erismeerveldhoven.nl

Reserveren
U kunt voor alle
bijeenkomsten vooraf
reserveren, dit kan door op
onderstaande buttons te
klikken

Willem Glaudemans

Niels Bagchus

Orgaandonatie,
doodgewoon?
Orgaandonatie is een gevoelig thema. We horen
over de lange wachtlijsten en de medische
mogelijkheden. Complex wordt het als we ook
de donor in in het verhaal betrekken. Mensen
die bij leven een nier doneren, zullen zich daar
goed over hebben geïnformeerd. Anders is dat
als het om hersendood gaat. Dan zou donatie,
zo lijkt de algemeen geldende regel,
vanzelfsprekend moeten zijn. Hersendood is
immers dood. Het probleem is echter dat daar
ook in medische kringen nogal verschil van
mening over bestaat. Wat doet orgaanuitname
met de donor? Wat doet orgaandonatie met
naasten? lees meer-->

8 december 2016
met inbreng vanuit diverse
achtergronden

Verlangen naar...
Verbondenheid

Ineke Koedam

Verlangen naar...
Verbondenheid

CD opnames
Van der meeste lezingen
zal een geluidsopname
gemaakt worden;
Deze kunt u tijdens de
avond bestellen bij de
mensen vooraan bij de
kassa of via onze website.
De kosten hiervan
zijn € 10,-- per
opname,de CD zal dan
aan u toegestuurd
worden;
OF € 8,00 per opname
en dan kunt u de CD bij
ons ophalen bijvoorbeeld
bij de volgende lezing.

CD bestellen

Inter-religieuze avond
Vorig jaar organiseerden wij in de aanloop naar
Kerst de thema-avond ‘Verlangen naar… Licht’.
Vanuit verschillende geloofs- en
levensovertuigingen werd dat verlangen naar
licht aangedragen; via een tekst, een gebed,
een lied of meditatieve muziek.
Wij hebben hier positieve reacties op ontvangen.
Ook wijzelf hebben de avond als waardevol
ervaren en we zeiden tegen elkaar: het zou
goed zijn om elk jaar zo’n avond te organiseren.
Want hoe verschillend ook van overtuiging of
geloof, wij mensen herkennen elkaar in een
‘Verlangen naar…’
Op donderdag 8 december 2016 organiseren wij
een nieuwe thema-avond: ‘Verlangen naar…
Verbondenheid’.
Immers: hoe verschillend ook onder woorden
gebracht of op muziek gezet, binnen allerlei
geloofs- en levensovertuigingen wordt gezocht
naar een heilzame verbondenheid. Een
verbondenheid tussen mensen onderling en een
verbondenheid met dat wat groter, universeler is
dan wij zelf.
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