De Zwaan maakt op 10 jarig jubileum
crisis
tot thema in forumdiscussie!
Op vrijdag 13 maart 2009 viert de Stichting
De Zwaan haar 10 jarig bestaan.
Naast toespraken (o.m. de Burgemeester van Alkmaar)
wil de Zwaan ter gelegenheid van het lustrum nadenken
over haar kernactiviteiten in een veranderende
samenleving. Het thema van de discussie is:

Aandacht, dé kans in een crisis!
Wat de Zwaan kan bijdragen.
In het forum zullen zitting nemen:
-de heer Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar,
-de heer Anne de Jong, voorzitter Raad van Kerken Alkmaar,
-de heer John Kraan, Stem in de Stad, Haarlem,
samensteller filmreeksen,
-mevrouw Riet Kervel, commissielid en oud-voorzitter.

De forumleden gaan graag met u in gesprek.

Ter gelegenheid van het 10 jarig
bestaan van de stichting
De Zwaan op 13 maart 2009, wordt
een forumdiscussie gevoerd om haar
kernactiviteiten te verdiepen.
De Zwaan, oecumenisch centrum,
opgericht door de kerken in Alkmaar,
wil aandacht hebben voor al wat leeft
en bestaat, en met name voor wat in
verdrukking komt.
Zij scherpt deze aandacht in een
aanbod van cursussen,
vormen van meditatie, lezingen en
films.
Daarnaast biedt zij een open huis
waarin een luisterend oor wordt
geboden aan mensen in moeilijkheden
en dat een ingang schept om
materiële hulp te verkrijgen.
De stichting komt graag in contact
met begunstigers, vrienden en
vrijwilligers om het werk verder mede
te ondersteunen.

Om 19.15 uur staat de koffie gereed in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen 33-37.
U bent van harte uitgenodigd om het feest mee te vieren en deel te nemen aan de discussie.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door :
- Cees Oud, accordeon

het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door:
- Ernst Binnekamp piano en
- Miranda Bakker, dwarsfluit

Na afloop van het gesprek kunt u onder het genot van een drankje en een hapje
nader met elkaar en leden van De Zwaan kennis maken.
Wilt u het werk van de Zwaan verder mede mogelijk maken dan kunt u dit kenbaar maken op
onze website, www.dezwaan-alkmaar.nl evenals uw aanwezigheid op 13 maart 2009.

