
 
 
 
 
 
 
Een warm welkom op elke derde zaterdag van de maand! 
 
In 2022/2023 ontmoeten we elkaar van 10.30 uur tot 13.00 uur aan tafel in de 
huiskamer van het Wereldhuis, Dijkhoeve 1 in Houten. 
 
‘Aan Tafel’  
Een leerhuis voor Zingeving & Zielzorg 
Om een verhaal te horen, een verhaal te brengen, op verhaal te komen! 
Een plaats om te delen, uit te puzzelen welke levensvragen er spelen.  
Voel je vrij in wat je wilt en kunt delen met ‘de ander’. 
Dialoog - Respect -Tijd - Ruimte  
Samen maken we het “Ronde Tafel gesprek”. 
 
 
‘ Aan Tafel ‘ op Reis (2022/2023)                                                                              
 
Leven met corona, een oorlog in Europa, het klimaat …en zoveel andere dingen die 
het leven en ons levenspad beïnvloeden. 
 
Hoe ziet jouw reis eruit? Wat zit er in je rugzak? Wat neem je mee voor onderweg? 
Lukt het om mee te bewegen op de weg die we te gaan hebben? 
We hebben een boodschap aan elkaar! 
Neem je boek, kunstwerk, lied, muziek, artikel uit krant of tijdschrift gerust mee! 
 
10.30 – 11.00  Koffie & Thee 
11.00 – 12.30  Ronde Tafel gesprek en workshop rond het thema 
12.30 -  13.00  evaluatie en afronden 
 
  

Data: 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december 2022 

          21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni 2023   

 
*Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld. 
 
 
Voor informatie : verhalenhuis@telfortglasvezel.nl  / tel: 030 6377956 
 
Een Warm Hart 
Vrede en alle Goeds, 
 
Anja van der Bent, Regina Zijlmans, Tineke van Werkhoven, Jouri van Arkel, 
Corrie Bosch ,Yvonne Helmich, Ria Oosting en Ellen van der Zwan. 
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‘ Aan Tafel ‘      op Reis      

 
 
 

 
                       Het leven is een reis 
                          Die je gaandeweg vormen 
                          zal, tot wie je bent, of 
                          uiteindelijk wordt en niemand 
                          weet van tevoren al of het 
                          een reis zal worden langs                                                                                   
                          bergen en door dalen 
                          of een reis waarbij je 
                          eenvoudig je bestemming 
                          mag behalen  
                          Het leven is een reis 
                          onvoorspelbaarder voor iedereen 
                          met bochten of een rechte weg 
                          en niemand weet waarheen 
 

                                                                                     
                                                                                            Gedicht en collage; 
                                                                                                      
                                                                                                      Corrie Bosch                                                                                                    


