
      Vrijzinnig centrum 
!
Vrijburgmiddag 
zondag 16 maart 2014 
!
thema      Cuba en idealisme 

!   
idealisme aan de wilgen !

sprekers: Isa Vardar en Bram Mellink; leiding Dik Mook !
piano: Erik Visser 



Programma !
. welkom !
. Rap “ik doe me oge ope” !
. pianospel  !
. inleiding  -1969 opera reconstructie over Che Guevara 
  -2013 reis naar Cuba door de jongerengroep van Vrijburg 
   
.   column Isa Vardar: Cuba, een land met vele gezichten  
.   kort vragen uit de zaal en antwoord van Isa Vardar !
.   pianospel   
  
. column Bram Mellink: In staat van verwarring 

.   kort vragen uit de zaal en antwoord van Bram Mellink !

.   VARA uitzending over gelijkheid (fragmenten) 

.   discussie over ons idealisme anno 2014 !

           !  
            Jasper bij Fidel Castro en Che Guevara 
.   pianospel  !
.  afsluiting 



!
. borrel !
 Stellingen: !
1 
Vrijheid is belangrijker dan geluk !
2 
Zowel op Cuba als in Nederland is er sprake van een volk in verwarring !
3 
 Idealisme brengt ons geen steek verder; slechts aanpassen en eigen belang 

helpt een land verder !!
Kies een stelling en zoek anderen die het (niet) met je eens zijn.  
Bespreek waarom je het (niet) met elkaar eens bent.  !

        !  
            Collectief in zee !!
Wie zich heeft opgegeven kan aansluitend aan de borrel deelnemen aan een 
Cubaanse maaltijd die is bereid door jongeren van Vrijburg.  



. mededelingen:  !
Maandag 17 maart 20:00 u. Filosofie avond over geluk, Mackenziekamer 
Zondag 23 maart 10:00 u. kerkdienst. Voorganger, ds. Jessa van der Vaart !

      ʃ 
!
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Jessa van der Vaart (020-4639908),    ds 
Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. !
Onze Vrijburgmiddagen en ochtenddiensten worden opgenomen en via 
internet uitgezonden. U kunt ze volgen via http://kerken.streamit.eu. 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. !

                                   !  
     hoe vaak moet de haan nog kraaien?


