Ben jij ook wel eens op zoek naar inspiratie? Heb jij ook wel eens het idee dat
het leven als een trein voortraast en je niet altijd even veel tijd hebt om even stil
te staan? Heb jij ook wel eens dat groepen mensen vaak zo oppervlakkig zijn
en vind jij dat het best eens ergens over mag gaan? Precies die dingen biedt de
Sunday Assembly: inspiratie, reflectie en verbinding.
De Sunday Assembly
Jij bent een van de trotse ontvangers van de
eerste officiële Sunday Assembly nieuwsbrief!
Misschien heb je er al eens iets over gehoord,
de Sunday Assembly komt naar Nederland. Ik
hoor je denken, waarom krijg ik hierover een
mail? Nou, omdat een van mijn medeorganisatoren dacht dat dit wellicht iets is
waarin je geïnteresseerd bent.
De Sunday Assembly is een wereldwijd
netwerk van mensen die alles uit het leven
willen halen. We doen dat aan de hand van het
motto Live Better, Help Often en Wonder
More.
We
organiseren
maandelijkse
bijeenkomsten, Assembly’s, op de laatste
zondag van de maand. Een inspirerende lezing
en gezamenlijk zingen van bekende pop- of
rocknummers zijn onderdeel van het
programma. Natuurlijk is er naderhand ook
tijd om een gezellig praatje te maken.

Sunday Assembly Rotterdam
De Sunday Assembly komt naar Rotterdam!
We hebben alle ingrediënten voor een leuke en
inspirerende eerste Assembly met het thema
LEEF! Dus schrijf de eerste Assembly alvast in
je agenda: 28 september vanaf 10.30

We hebben een super
gezellige locatie gevonden,
die ook nog eens goed
bereikbaar is.
Studio de Bakkerij
Bergweg 283
3037 EM Rotterdam
Voor de nodige inspiratie
hebben een spreker gevonden. Frans Stafleu is
dierenarts, docent en ethicus aan het ethiek
instituut van de Universiteit van Utrecht en hij
zal ons mee nemen op een zoektocht naar
antwoorden op de vraag:
‘Wat is goed leven?’
Een vraag die zo oud is als de mensheid zelf.
Dit doet hij op zijn eigen manier: met veel
wijsheden van Aristoteles tot eigentijdse
denkers, toegankelijk, maar met humor zodat
de vraag haast makkelijk te beantwoorden
lijkt. Hij zal het publiek vanuit die
eeuwenoude bronnen van wijsheid en
inspiratie uit de normale zondagse luiheid
weten wakker te schudden om zélf na te
denken.
Kortom, geheel passend bij de stijl van Sunday
Assembly: vermakelijk en inspirerend, met
een goede nasmaak.
Iedereen is welkom bij de Sunday
Assembly, wij zijn zoals we dat noemen
radicaal inclusief.

Dus we zien je graag op 28 september!
En anders tijdens eens van onze volgende Assembly’s!
Vragen kun je ons natuurlijk altijd mailen, stellen op onze Facebookpagina of via Twitter en voor
meer informatie over de Sunday Assembly verwijzen we je door naar onze website.

