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Sfeergesprek bij het Apostolisch Genootschap

" Ben ikwie ikwilzijn?
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Bij Galerie Cafe Leidse Lente
aan de Haagweg te Leiden werd op
dinsdag 4 juli een tweede sfeergesprek gehouden. Het gesprek is
een zingevingsbijeenkomst van het
Apostolisch Genootschap uit Leiden.
Een pril initiatief om mensen samen
te brengen die van gedachten willen wisselen over levensvragen. Wat
zijn de indrukken na twee van zulke
gesprekken en hoe ziet het vervolg er
uit? Kees van Strienbegeleidde beide
gesprekken.
LEIDEN -

door Eddo Velders

Van Strien legt uit wat de gedachten
achter het initiatief zijn: "Het sfeergesprek biedt inspiratie een eigen
antwoord te vinden op levensvragen
door met anderen van gedachten te
wisselen. In kleine groepjes onder
begeleiding van een gespreksleider
kunnen belangstellenden praten of
00k alleen luisteren. De inloop is
om 19.30 uur, om 20.00 uur begint
het gesprek en tussen 21.30 en
22.30 uur is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van een
drankje."
Het Apostolisch Genootschap wil
haar geloof en geloofsbeleving
delen. Naar buiten treden en anderen de gelegenheid geven mee te
doen, te denken en te beleven. Op
plekken waar de kans groot is dat
ze geinteresseerde mensen treft.

Weekenddiensten
Medische diensten voor Leiden op

(Foto: pr/ Eddo Velders).

Ze wil zo op een praktische en laagdrempelige wijze invulling geven
aan haar missie 'in liefde werken
aan een menswaardige wereld'.

Identiteit
Van Strien vervolgt: "Dinsdag praatten we over Identiteit. Aan de orde
kwamen de vragen: Lukt het om je
diepste verlangens te realiseren?
Weet je welke deze verlangens
zijn? En: welke rol speelt toeval in
je leven bij wie je bent en wie je
daadwerkehjk zou willen zijn? Ik
hoop dat de aanwezige er iets aan
gehad hebben."
Bij het sfeergesprek sluiten enkele
mensen aan. De meesten kennen
elkaar niet. Een enkeling komt met
partner, vriend of vriendin of een

De Raad van

Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen Reageren ? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail com.

.

.

•

of de Poli Apotheek LUMC, Hoofdingang LUMC, Albinusdreef 2, Leiden.
Openingstijden: Zaterdag tussen

bekende. Ze komen uit nieuwsgierigheid.
Van Strien vertelt: "Het is natuurlijk best spannend om met veelal
onbekenden te spreken over deze
persoonlijke vragen. In het begin
is iedereen stil en luistert naar de
inleiding van de gespreksleider. Als
een iemand het ijs breekt verdiept
het gesprek ineens.
Er ontstaat dan een diep enveilig
gesprek. Ik vind het enorm bijzonder dat mensen de bereidheid hebben om dat met elkaar te creeren."

Bekendheid
Van Strien gaat verder: "De bekendheid van deze gesprekken proberen
we te vergroten door persberichten,
posts op social media en een enkel
bord langs de weg. Ik kan nog niet
bepalen of dit de beste manier is.
Ik hoop op een olievlek. Het werkt
aanstekelijk als mensen die geweest
zijn in hun omgeving vertellen wat
ze beleefd hebben.
Ik heb het gevoel dat we in een
behoefte voorzien. Het zoeken en
aftasten hoort bij de aard van dit
initiatief. Langzaam groeien, kleine
stapjes en goed blijven vragen en
kijken of het aansluit."
Tot slot wil van Strien de Leidse
Lente bedanken voor de gastvrijheid: "Deze plek lijkt te passen bij
de aard en sfeer die we zoeken.
Een extra goede reden om dit initiatief voort te zetten. Laat iedereen
het horen".
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