programma Jubileummaand juli 2021 St Leven met de Aarde
Oude Ettense Kerk Oude Kerkstraat, 2 Etten

Programma ter gelegenheid van 20 jaar St Leven met de Aarde
De avondprogramma's beginnen om 20.00 u precies en worden rond 22.00 u afgerond.
Kerkzaal open om 19.30 u, Voor dagprogramma's staan de tijden aangeven.

Aanmelden i.v.m. corona is nodig. Meldt u bij levenmetdeaarde@live.nl o.v.v. het tijdstip dat u er wilt zijn!
Er is een mogelijkheid om vrije giften te geven ter bestrijding van de kosten, om uw waardering te tonen.

Woensdag 21 juli

“De Vloek Van Zee en Maan”

zaal open 19.30 u
aanvang 20.00 u

Hoe kunnen we klimaatverandering voorkomen?
Niet de dijken omhoog maar het water omlaag
Een gesprek in de trant van Leven met de Aarde

Donderdag 22 juli
kerk open 13.30 u
aanvang 14.00 u

Themamiddag over Energie
Hoe kunnen we toegroeien naar een voetafdruk van 1 aarde?
Kan het creëren van energieschaarste daartoe bijdragen?
"Wat doen we nu en dan zelf en wat zou het bestuurlijk beleid moeten zijn?"
Met Tonny Stoltenborg, Leo van der Stelt,

Vrijdag 23 juli
kerk open 13.30 u
aanvang 14.00 u

Voedselbos / Agroforestry
Met harpmuziek door Judith Baakman
De betekenis van meer bomen met meervoudige functie voor ons samen leven
in een beter klimaat.
Kan een burgerinitiatief uitkomst bieden?
Tonny Stoltenborg en Merlijn de Jonghe
Merlijn presenteert “Wonen in het bos”
Francine Thielen, presenteert haar nieuwe kwartet “Moeder Aarde”
Voor ieder die met kinderen werkt, maar ook voor volwassenen

Zaterdag 24 juli
13.00 u – 16.00 u
Woensdag 28 juli
kerk open 19.30 u
aanvang 20.00 u

Bekijk en beleef de expositie
“Reis door de Wereld, Leven met de Aarde”
Orgelbespeling door Jo Louppen
Organist in Maastricht

ff

Met werken van o.a. Mu at, Mozart, Pachelbel en Bach

Donderdag 29 juli
zaal open 19.30 u
aanvang 20.00 u

De nieuwe inburgeringswet: Wat gebeurt er in Oude IJsselstreek, in Etten?
Met Freddy Karekezi, Cursus voor statushouders
met anderen in Etten die initiatieven ontplooien

Vrijdag 30 juli
zaal open 19.30 u
aanvang 20.00 u

Hebben Wij Toekomst?
Wat heeft het jubileum van Leven met de Aarde opgeleverd?
Hoe gaan we verder?
Muziek Simon Visscher

Zaterdag 31 juli

Inloopochtend
met Spectrum?
open podium “Levende Gemeenschap” “Wat is geluk?”
Wie wil een idee lanceren of delen zodat samenwerking ontstaat?

zaal open 9.30 u
afsluiting 12.00 u
Zaterdag 31 juli
13.00 u – 16.00 u

Bekijk en beleef de Expositie
“Reis door de Wereld., Leven met de Aarde“
Aanmelden bij levenmetdeaarde@live.nl
Voor alle activiteiten geldt dat aanmelden verplicht is i.v.m. corona
dit kan door een mail naar levenmetdeaarde@live.nl

