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DIGITALE NIEUWSBRIEF BONHEUR
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
Hierbij ontvangt u het eerste Bonheur Bericht. Dé digitale
nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van alle activiteiten van
Bonheur. U kunt in de Bonheur Berichten niet alleen informatie
verwachten over de voorstellingen van Bonheur, maar ook over
theatersalons, aanbiedingen en nevenactiviteiten van Bonheur.
De Bonheur Berichten zullen onregelmatig verschijnen, ongeveer 12x
per seizoen.
Wanneer u de Bonheur Berichten niet wenst te ontvangen, kunt u
zich afmelden door op de link onderaan deze nieuwsbrief te klikken.
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL

PSALMEN
28 maart t/m 28 april 2006
Een lichtvoetige en relativerende voorstelling over het verlangen
naar geloof en de onmogelijkheid om dat verlangen serieus te
nemen.
Wereldwijd worden discussies over het geloof gevoerd op het
scherpst van de snede. Het gevolg is dat er nog maar twee
mogelijkheden lijken te bestaan: je gelooft of je gelooft niet. Maar
niets is minder waar. Met PSALMEN begeeft regisseur Peter
Sonneveld zich juist in het niemandsland tussengeloof en ongeloof.
Voor wie wil geloven, maar nog niet kan,
voor wie kan geloven, maar nog niet wil.
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL

THEATERSALON PSALMEN
Zondag 19 maart in Arminius, 15.00 uur
In de aanloop naar de voorstelling PSALMEN organiseert Bonheur op
zondag 19 maart i.s.m. Arminius een middag vol samenzang,
bijbelse kennis en verhalen. Speciale gast is Maarten 't Hart die het
orgel zal bespelen.
Voor iedereen - gelovig, ongelovig of afvallig - die dolgraag nog eens

Voor iedereen - gelovig, ongelovig of afvallig - die dolgraag nog eens
zijn hart wil ophalen aan het zingen van psalmen, staat Arminius die
middag open voor samenzang.
Zondag 19 maart, aanvang 15.00 uur
Locatie: Arminius, Museumpark 3
MEER WETEN?

WWW.BONHEUR.NL

Klik hier om u af te melden van de Bonheur Berichten.
Deze e-mailing is verzorgd met mailinglijst.nl

