BIC Lochem

Bezielend Inspiratie Centrum

Eenmalige activiteiten januari - juni 2017 *
2 februari
19.30 uur

12 februari
19.00 uur

19 februari
15.00 uur

Lezing over Marc Chagall
door Frans Wiersma

Voorstelling “de liefdes van Chagall”
door Vocalgroep Choral

Flexibel geloven, multireligieuze identiteit in
Nederland en belang daarvan voor de vrijzinnigheid
door Manuela Kalsky

12 maart

Gespreksmorgen over vrijzinnigheid

10.00 uur

2 april
15.00 uur

‘Geloof zonder zekerheid, vrijzinnige theologie
in de 21 ste eeuw’
door Wies Houweling en Paul Rasor

9 april
10.30 uur

15 en 16 april

Workshop over afstand en nabijheid
door Erna Wagenaar

Tijdens de Paasnacht van Lochem een BIC ontvangst

23 april

Workshop over afstand en nabijheid

10.30 uur

door Erna Wagenaar

18 mei
19.30 uur

Lezing en vragenronde over Moed!
Door Marinka Lipsius

* Uitgebreidere informatie vindt u op www.bic-lochem.nl
Het BIC geeft ruimte aan mensen om elkaar inspirerend en verbindend te ontmoeten
op basis van het ideaal “in liefde werken aan een menswaardige wereld.”
Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze- ethischefilosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek.
Er zijn eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht
kunnen om er met elkaar over te spreken.

verwonderen, vertrouwen, verbinden, verdiepen

BIC Lochem

Bezielend Inspiratie Centrum

Doorlopende activiteiten
Minibieb
Permanent geopend
Bij BIC Lochem staat een minibieb. Een minibieb
werkt vanuit het idee dat je de samenleving met
elkaar leuker kunt maken. Er staat buiten een kast
met boeken waar mensen en kinderen boeken
kunnen lenen, kunnen houden, boeken in kunnen
zetten. Wat is er mooier dan in de buurt boeken met
elkaar te delen. Vaak staan ze in de kast nadat je
ze gelezen hebt, maar met minibieb kun je er een
ander blij mee maken.

BIC schenkt aandacht en koffie
Iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur
We schenken koffie en thee en er is ruimte
voor een praatje met elkaar of even apart.

Ambassade van Vrede

Vanuit de doelstelling heeft BIC zich aangesloten
bij de Ambassades van Vrede. In de Vredesweek
vindt een activiteit plaats.

Gespreksdiensten
Zondagmorgen 9.00-10.45 uur
Data: 5-2, 19-3, 23-4, 14-5 en 18-6
Op basis van een themabrief worden op de zondagmorgen maatschappelijk actuele zaken vanuit
zingeving samen besproken.

Dialooggesprekken met Lochemers
die oorspronkelijk uit Eritrea komen
Iedere vrijdag in de even week 19.30-21.00 uur
De komst van vele vluchtelingen de afgelopen tijd,
laat ons niet onberoerd. We willen iets doen om de
integratie van jongvolwassen Eritrese vluchtelingen
in onze samenleving makkelijker te laten verlopen.

Levenskunst voor alleenstaande
senioren woonachtig in Lochem
2de zondag van de maand van 14.00-16.00 uur
De bijeenkomsten voor alleenstaande senioren
hebben het karakter van een huiskamerontmoeting.
De groep bepaalt zelf de inhoud van de middagen.

BIC 55+
2de dinsdag van de maand van 10.00-13.00 uur
Tijdens de ontmoetingen van BIC 55+ is er ruimte
voor gesprekken over rouw en gemis maar er zijn
vooral onderwerpen die veerkracht geven om het
leven een andere wending te geven. Aan de hand
van gedichten, verhalen of een film wordt het thema
ingeleid. Er is een gezamenlijke lunch.

Themawandelingen
Zondagmiddag 12.00-15.00 uur
Data: 6-3, 25-6, 24-9 en 17-12
Dit jaar zijn er op de zondagmiddag vier themawandelingen gebaseerd op de seizoenen. We starten
met een gezamenlijke maaltijd waarna we op
ontspannen wijze in gesprek raken over het thema
omringd door de bosrijke natuur.
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