
Iedereen welkom

www.rvkbaarn.nl

Datum 
Elke 1e vrijdag van de 

maand (oktober t/m april) 
van 16.30 – 18.00 uur 

Locatie 
Theatercafé de Speeldoos 

Rembrandtlaan 35 
3741 TA Baarn

CAFE
PENSEE

In korte inleidingen worden thema’s door interessante 
sprekers aan de orde gesteld, waarna er volop ruimte is 

voor het uitwisselen van gedachten. 

Er is altijd muziek, de bar is open en er is veel ruimte 
voor ontmoeting. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, 

bijdrage wordt op prijs gesteld.

Een plek voor gesprek over 
geestelijke en maatschappelijke vragen



CAFE PENSEE seizoen 2017 - 2018

Voeding en voedsel

Initiatief van de Raad van Kerken – Baarn 

www.rvkbaarn.nl

6 oktober 2017 
Manna voor de ziel
De Baarnse predikant en dichteres 
Evelijne Swinkels-Braaksma 
en Ingrid Gans, componiste en 
zangeres, brengen muziek en 
poëzie als geestelijk voedsel. 
Broodnodig voor de ziel.

3 november 2017 
Verlichte kost
Rik Peters, auteur en journalist, 
onderzocht het weinige dat 
filosofen schreven over onze 
voeding èn of dat voor ons nog 
altijd relevant is.

1 december 2017 
Gezondheid en Voeding
Prof. Jaap C. Seidell, voedings-
wetenschapper en hoogleraar 
aan de VU, vraagt zich af: Zijn 
gezondheidsziekten óók een 
symptoom dat er in de samenleving 
iets niet goed zit.

2 februari 2018 
Voed de aarde en de 
 aarde voedt jou?
Ilse Beurskens-Van den Bosch, 
docent antroposofie en voeding, 
zal duidelijk maken dat gewassen 
die rijpen in de zon een sterke 
lichtkracht bevatten.

2 maart 2018 
Hoezo honger?  
Er is toch voldoende 
voedsel voor iedereen?
Laurens den Dulk, werkzaam bij 
ICCO, zal spreken over honger/
voedseltekort en migratie en ook 
welke rol wij in het Westen daarbij 
spelen.

6 april 2018 
Duurzame voeding:  
wat omvat dat eigenlijk?
Hoe kunnen we volgens dr. Harry 
Aiking, biochemicus en emeritus 
hoogleraar van de VU, noodzake-
lijkerwijs over stappen op duurzame 
voeding t.b.v. voldoende – en 
betaalbaar – voedsel voor iedereen 
in de toekomst.


