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PERSBERICHT 

d.d. 27 februari 2015 
UITNODIGING/PROGRAMMA 
Meet, Greet & Eat VRIJDAG  06 maart 2015 vanaf 17.30u   
Thema van de avond

 
Diaken Aman Mesfin uit Ethiopië vertelt u over het Orthodoxe Christendom in zijn land. Rita 
Lichtenberg, vertelt u over het traditionele Protestantisme in Nederland en over het Christendom 
vanuit het gezichtspunt van de Familie Federatie voor Wereldvrede, welke is ontstaan in Azië. 
Aman en Rita zullen u kennis laten maken over hun beleving van het Christendom, de Christelijke 
gebruiken, normen en waarden. Ook maken zij de verbinding met hun Godsbeeld en de natuur 
en vertellen over de invloed van hun religie op de M/V relatie en de hedendaagse samenleving. 
Christie Tang uit Hongkong is onze avondvoorzitter. Christie, zelf belijdend Christen, zal u door 
ons programma heen leiden. Zij vertelt u haar persoonlijk verhaal en relatie met de Christelijke 
godsdienst. Het menu staat in het teken van Afrikaanse en Ethiopische heerlijkheden en de avond 
wordt door traditionele en eigentijdse sacrale muziek en dans omlijst.  

Dit programma is onderdeel van… 

WINWIDE’s Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen
En vormt een mini-serie, die u niet mag missen, 
! Dinsdagavond 03 februari  Het Jodendom 
! Vrijdagavond  06 maart      Het Christendom 
! Vrijdagavond  10 april         De Islam 
! Dinsdagavond 02 juni          Afrondingsdebat van alle wereldreligies die bij WINWIDE zijn 

besproken

Een multiculturele samenleving brengt verschillende religies met zich mee met voor-, en 
nadelen.
Maar wat weten wij eigenlijk van elkaars godsdienst af? 
Hoe beïnvloeden deze verschillende levensbeschouwingen de ontwikkeling van een 
globaliserende samenleving..?

Christendom
Datum:               VRIJDAG 06 maart 2015
Registratie:       17.30 uur
Aanvang:           18.00 uur, eind ca 22 uur
Locatie:              Resto vanHarte, Diamanthorst 183, Mariahoeve, 2592 GD Den Haag 
Kosten:               Programma €6,- incl. maaltijd + 2 non-alcoholische drankjes. 
                              Vrienden van WINWIDE en Ooievaarspashouders, €4,-
Aanmelden:     meet-greet-eats@winwide.nl U kunt zich ook meteen voor de hele mini-serie 
opgeven. 
 (tot do 5/3 12u)  Graag dan ook de juiste data van de relevante thema avonden vermelden. 

De uitwisseling van kennis in deze serie belooft zeker interessant te worden…  en  zal daarnaast 
zeker ook van nut zijn voor onze samenleving. Zorg dat u tijdig reserveert!

                 

http://www.winwide.nl
http://www.winwide.nl
mailto:meet-greet-eats@winwide.nl
mailto:meet-greet-eats@winwide.nl


Graag tot 6 maart!

_________________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Voor informatie over WINWIDE, Sandra Fransz, directeur en oprichter, M 06 245 201 49

                 


