
 

 

De werkgroep Bezinning en Spiritualiteit biedt u onderstaande 

lezingen, films en cursussen aan onder de naam: 

BEZINNING OP DE BURGH 
 

De titel geeft al aan dat alle activiteiten plaatsvinden op het Glorieuxpark 

 

Op 16 oktober start de filmclub met de vertoning van “Greenbook”  

'Green Book' volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, die tijdelijk zonder 

werk zit als zijn nachtclub een paar maanden dicht gaat. Vervolgens besluit hij als chauffeur rond 

te rijden voor een uiterst getalenteerde pianist. De twee leven in een totaal andere wereld, maar 

krijgen geleidelijk aan een band met elkaar. 

Aanvang 19.30-22.00 uur in het conferentieoord op het Glorieuxpark. Kosten € 5 

 

Op 21 oktober start de middagcursus Mystieke teksten lezen o.l.v. Leon Teubner 

Thema: “Ik ben met je” – de weg van God en de ziel. 

Tijd 14-15.30 uur. Kosten € 35 

Data: 21 okt., 18 nov., 16 dec., 20 jan., 17 feb. en 16 maart. 

 

Op 5 november start de cursus “Story of God” door Ari van der Zon. 

De acteur Morgan Freeman maakt voor NG een fascinerende zoektocht langs religies en culturen. 

Gedurende negen bijeenkomsten laten we ons bij de hand nemen bij zijn zoektocht om vervolgens 

met elkaar in gesprek te gaan. 

Tijd 14.30-16.30 uur 

Data: 5, 12, 19 en 26 nov., 3 en 10 dec., 11 en 18 febr., 3 en 10 maart. Kosten € 50  

 

Op 6 november verzorgt  Peter van Overbruggen: de lezing:  

“De spiritualiteit van Vincent van Gogh” 

Aanvang 14.30-16.30 uur, kosten € 7 

 

Op 20 november  

wordt de film “The wife” vertoond. 

Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en ambities opzij gezet voor 

de succesvolle literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar op de avond dat hij naar 

Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het 

genoeg is en onthult ze haar grote geheim.  

Aanvang 19.30-22.00 uur in het conferentieoord op het Glorieuxpark. Kosten € 5 

 

Op 4 december verzorgt Dr. Joop Smit (augustijn) de lezing: 

“Over het leven en werken van de apostel Paulus”. 

Aanvang 14.30-16.30 uur, kosten € 7 

 

Namens de werkgroep Jacques de Klerk, coördinator tel. 06-50237483 
 

 

 

 

 

 
 


