TOON HERMANSHUIS

Het Àl
Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,
‘k ben onbeschrijfelijk, niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeën, bliksem, donder,
ik ben de kleine mens, maar wèl het grote wonder.
Ik ben het water en de vruchten en het koren,
het leven dat uit àlle leven wordt geboren.
Ik ben het allemaal – de wijze en de zot
en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.

Toon Hermans

activiteiten agenda
Elke dinsdag- en donderdagochtend bent u welkom voor een kopje koffie of thee
en een praatje, vanaf 20 juli t/m 1 september zijn wij ivm vakantie alleen op de
woensdagochtend geopend.

nieuwsbrief juli/augustus

9 juli
10 juli
11 juli
16 en 17 juli
25 juli

-

10.30-12.30 mandala workshop (beginners en gevorderden)
10.30-12.30 waskaarten maken
19.30-21.00 muziek
19.30-22.00 workshop mixed media (ook inloop om kennis te
maken met deze techniek, kom gerust kijken!)
- 19.30-21.00 muziek

Opgeven moet voor deze activiteiten en dat kan HIER

Op dinsdag 9 juli gaan we mandala’s maken! Op steen of
canvas…. graag opgeven!

Workshop Mixed Media
Datum: 16 en 17 juli.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Opgeven kan HIER
Op deze avonden kan ook binnengelopen worden om
deze techniek eens te zien.
Het is altijd een mooi proces waarin je door te spelen
met de materialen vrijheid gaat ervaren en eenvoudig
gebruik kunt maken van je intuïtie dmv kleuren en
symbolen.
Ervaring is niet nodig. Verras jezelf: ook jij kunt dit!

nieuwsbrief juli/augustus

Aan het eind van deze les ga je naar huis met een zelf
gemaakt kunstwerk!

nieuwsbrief juli/augustus

Stichting VaarKracht organiseert en faciliteert vaartochten voor mensen die
leven met kanker.
Deze vaartochten worden kosteloos aangeboden.
De vaartochten worden op de website gepubliceerd; www.vaarkracht.nl
Ook Stichting Vaarwens organiseert op verzoek vaartochten. Meer info
op www.vaarwens.nl

In het Toon Hermanshuis wordt twee maal per
maand muziek gemaakt en met elkaar gezongen. Er
wordt gewerkt met heel toegankelijke en bekende
muziek, iedereen kan hieraan meedoen. Speel je
een instrument of vind je zingen fijn? Kom eens
kijken of dit iets voor je is! 11 en 25 juli,
19.30- 21.00. info@toonhermanshuiszeewolde.nl
Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
tel: 036-8450265

www.toonhermanshuiszeewolde.nl
info@toonhermanshuiszeewolde.nl

Wij zijn altijd blij met een donatie!
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164 t.n.v.
St. Toon Hermanshuis Zeewolde

