
Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan. Het belooft een mooie 
leerzame, interactieve en gezellige dag te worden. 

www.enuzelf.nl  |  info@enuzelf.nl  |  06 533 764 56

Masterclass 
“Religie in Transitie”

De geschiedenis laat zien dat ook het religieuze leven van 
mensen in de tijd continu in transitie is. We leven nu in een 
tijd dat religies haar waarde lijken te verliezen. Dit geldt 
misschien wel in het bijzonder voor het Christendom. 
Religieuze instellingen lopen leeg en de moraal van 
mensen individualiseert. Waarom is deze ontwikkeling 
zo logisch in deze tijd? Heeft het christendom ook waarde 
zonder instituten zoals kerken? Biedt het christendom 
juist niet een nieuw perspectief  dat naadloos in de huidige 
tijd past? Kortom, hebben religies nog toekomst?

Wat gaan we doen?
Herman van Kampen komt opnieuw een dag naar Friesland 
en laat je op een coherente manier en langs onverwachte 
invalshoeken naar dit boeiende en actuele onderwerp kijken 
dat in vele voorgaande trainingen (zijdelings) voorbij kwam. 
Nu staan we er een hele dag uitvoerig bij stil. Je wordt 
uitgenodigd en geïnspireerd om een eigen, integraal beeld 
op religie te verrijken en misschien wel herijken.

 

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Deze training is bedoeld voor ondernemers en professionals 
die bekend zijn met het gedachtengoed van Coherence en 
zichzelf een eenmalige verdiepende dag met deze unieke 
ordening gunnen. We laten ons inspireren door Herman en 
gaan verdiepend met elkaar in dialoog. Coherence helpt je om 
steeds weer het grotere verband te zien, de diepe inzichten te 
verbinden aan de dagelijkse realiteit en orde te scheppen in je 
eigen gedachtevorming. Het is een dag die op zichzelf staat. 
Je ontvangt geen lesboek en oefeningen achteraf. Uiteraard 

kun je, opnieuw enthousiast geworden, op een ander moment 
een volgende meerdaagse training volgen.

Data bijeenkomst en kosten?
De masterclass wordt gehouden op vrijdag 18 november 
in het kantoor van &Uzelf in De Molkfabryk in Burgum. We 
starten om 11u00 en eindigen om 20u00. Uiteraard wordt 
er gezorgd voor een gezonde lunch en een heerlijke warme 
maaltijd. De kosten van de workshop zijn 3 stempels op je 

stempelkaart of € 399,- (ex BTW). 

Praktische informatie

Herman van Kampen

   Locatie: De Molkfabryk in Burgum

  Kosten: 3 stempel of €399,- exl. btw

  Datum en tijd: vrijdag 18 november, 11u00 - 20u00


