10 maart 1995 - 10 maart 2020

Programma

12.30 – 13.15 uur Ontvangst met koffie

Taspraken

13.15 – 13.30 uur Opening
In woord en muziek door: Sjoerd Steegstra, ervaringsdeskundige

Er zijn .... voor zorg in de laatste levensfase,
wij zijn er voor u .... al meer dan 25 jaar!

Wat

: Jubileumfeest

Waar

: Theater Sense, Hogedijken 18-2, 9101 WV Dokkum

Wie

: Voor iedereen die belangstelling heeft voor het
thema: ‘De dood bespreekbaar…..’
én
voor iedereen die de VPTZ een warm hart toedraagt

13.30 – 14.00 uur Toespraken
• Greet Louissen,
Voorzitter VPTZ – Noordoost Friesland
• Jouke Douwe de Vries,
Wethouder Sociaal Domein en Onderwijs gemeente Noardeast-Fryslân
• Klaas Agricola,
Burgemeester gemeente Dantumadiel

It Poadium

14.00 – 14.30 uur Marinus van den Berg
Geestelijk verzorger / pastor met emeritaat. Heeft veel mensen
begeleid op het gebied van sterven, verlies en ziekte.
14.30 – 15.00 uur Pauze
Intermezzo Sjoerd Steegstra

Wanneer

: 10 maart 2020, van 12.30 – 17.30 uur

Waarom

: Om te vieren dat de Stichting VPTZ Noordoost-Friesland
25 jaar bestaat

15.00 – 15.45 uur Voorstelling ‘In de gloria’ door theatergroep Bint.
Het enige wat we zeker weten in het leven, is dat we dood gaan.
En toch hebben we het er niet vaak over.
Wat zou het opleveren als we die angst onder ogen zouden komen?
En waarom hebben we het eigenlijk liever niet  over de dood?

Hoe?

: Met lekkere koffie/thee, indrukwekkende muziek en
  bijzondere toespraken

Yn petear

Aanmeldingen

: U bent meer dan van harte welkom om dit jubileum
samen met ons te vieren en met ons stil te staan rond
het thema: ‘De dood bespreekbaar …..’

15.45 – 16.30 uur Lang zullen ze levensvragen - Interactief programma.
De aanwezigen gaan nu in groepjes zelf aan de slag met prikkelende,
praktische en filosofische vragen over het leven en de dood.
16.30 – 17.30 uur Receptie / netwerken (hapje & drankje)

U kunt zich per mail aanmelden tot 1 maart a.s. via
info@vptz-nofriesland.nl o.v.v. naam, organisatie, functie
Om het werk van de VPTZ – Noordoost Friesland mogelijk te maken en te ondersteunen,
stellen wij een vrijwillige bijdrage zeer op prijs.
Het rekeningnummer is:
NL40 ABNA 0510 9177 55 t.n.v.
Stichting Vrienden van Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg – Noordoost Friesland
te Dokkum

