Nieuwe Kerk Weekend – 10/11 oktober 2015 in het Witte Kerkje te Noordwijkerhout.
_________________________________________________________________________________________
Deelname aan het Nieuwe Kerk Weekend is gratis.

NIEUWE KERK WEEKEND
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2015 worden in
het Witte Kerkje aan de Dorpsstraat 7 – Noordwijkerhout (NH) bijeenkomsten georganiseerd voor lezers
van Swedenborg en voor de leden en vrienden van de
Nieuwe Kerk.
De bedoeling is gelegenheid te bieden aan belangstellenden elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de inhoud van Swedenborgs geschriften.
Het weekend zal worden geleid door Alan Cowley,
predikant van de Algemene Kerk in Londen.
Programma.
Op zaterdag 10 oktober begint de bijeenkomt om
12.00 uur met een lunch en een welkomstwoord door
gastheer Frits Bot.
Daarna volgt een korte biografische schets, verzorgd
door Guus Janssens, over leven en werken van Emanuel Swedenborg, en een inleiding tot zijn belangrijkste
geschrift: Hemelse Verborgenheden.
Vervolgens zal Alan Cowley een lezing presenteren.
Zijn tekst zal ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
Indien iemand geïnteresseerd is in het verzorgen van
een eigen presentatie, dan kan dat na aanmelding.
Er zal ruim gelegenheid worden geboden voor het stellen van vragen en het voeren van gedachtewisselingen
over de inhoud en de betekenis van Swedenborgs werk.
Als U vragen vooraf kenbaar maakt per email, dan kan
daarop beter worden geantwoord, want Swedenborgs
oeuvre is heel breed. 
Na afloop is er een gezamenlijk diner, gevolgd door
een informeel samenzijn.
Zondagochtend 11 oktober
Om 10:30 uur vindt een openbare
eredienst plaats, geleid door Ds.
Alan Cowley.
Na afloop volgt een gezamenlijke
lunch en wordt de bijeenkomst afgesloten rond 13.00 uur.
Locatie:
Nieuwe Kerk Weekend in
Het Witte Kerkje aan de
Dorpsstraat 7 – Noordwijkerhout.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zal voor de
maaltijden mogelijk een kleine bijdrage worden
gevraagd. Om die reden wordt aanmelding vooraf op
prijs gesteld.
Dit kan per email aan: info@newchurch.nl
Ook bezoekers die zich op de dag zelf melden, zijn
uiteraard van harte welkom.
Belangstellenden die aan beide dagen willen
deelnemen en blijven overnachten, dienen dat voor
eigen rekening te doen.
Één dag deelnemen kan natuurlijk ook.
Aanmeldingen, Vragen of Suggesties,
graag per email aan Frits Bot: info@newchurch.nl
Iedereen is van harte welkom.
De initiatiefnemers hopen op een goede opkomst
en op vruchtbare gedachtewisselingen.
_____________________________________
HEMELSE
VERBORGENHEDEN
Het Swedenborg Boekhuis verzendt
wekelijks gratis per email teksten uit
de geschriften van Swedenborg aan
belangstellenden.
Deze maand worden de Hemelse Verborgenheden uit
hoofdstuk 28 op deze wijze gepubliceerd.
Alle tot nu toe gepubliceerde hoofdstukken 1 t/m 27
staan online op www.swedenborg.nl
Voor een gratis email abonnement kunt u zich aanmelden via citaten@swedenborg.nl.
Onder de vele Swedenborg lezers die deze voorpublicatie van de Arcana in modern Nederlands wekelijks
ontvangen, zullen ongetwijfeld talrijke vragen zijn.
Het Nieuwe Kerk Weekend biedt de gelegenheid
uitvoerig over de Arcana van gedachten te wisselen
met de vertaler, de uitgever en met andere lezers.
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