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.22 juli .  Vasten is een bron van rijkdom  
Jan Andreae - 22 juli is ook de eerste zondag van de 
Ramadan. Vasten betekent het zuiveren van de ziel, 
danken voor alles wat ons gegeven is en uitdrukken van 
verbondenheid met hen die minder zijn bedeeld. 

.29 juli    Een beetje uit mijn gewone doen 
Marina Slot - Als je er even uit bent, laat je patronen en 
gewoontes los. Verrassend of ook eng? 

.5 augustus    Kleur 
Bert van der Meer - Op vakantie doe je kleur op, door de 
zon. En doordat je blik verandert. Je voelt je rijk en toont 
je kleur. 

 12 augustus    Vriendschap 
Jan Andreae - De rijkdom van vriendschap. En de pijn 
en de verlatenheid die vriendschap geeft als ze 
verdwijnt of breekt. De broosheid van het tedere open 
aan durven blijven kijken en nooit verharden. 

.19 augustus    In een nieuwe ruimte gezet 
Harris Brautigam - Pssst... het rijk der hemelen is er al. 
Ergens weet je, wat de bedoeling is en weet je dat waar te 
maken en weet je te zien, wat is en mogelijk is.  

  26 augustus.  Deining in het leven 
Helma Schenkeveld – Leef je leven, droom je dromen en 

ga om met onzekerheid, die deining en beweging in het 

leven geeft.  

  2 september.  De rijkdom van alleen zijn  
Diana Vernooij - Hoe beleef je je rijkdom alleen? Zoek 

je de stilte, werk je in de tuin, wandel je met de hond, 

waar heb je contact mee? 

  9 september.  Thuiskomen 
Bert van der Meer - Het weldadige gevoel van thuis-

komen brengt ons tot rust na de ervaringen van de 

vakantie.  
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Voorgangers in de zomerliturgie 2012 
Jan Andreae  
Veranderkundige en autoriteit op het gebied van het ver-
binden van persoonlijk en maatschappelijk leiderschap. 
Werkt nationaal en internationaal met empowerment, 
leiderschap, veranderstrategieën en conflicthantering. 

Diana Vernooij 
Veranderingsprocessen faciliteren en begeleiden opdat 
mensen en organisaties tot bloei komen, als manager bij de 
Maatschappelijke Opvang. Is filosoof, boeddhist en christen 
en schrijft graag. 

Harris Brautigam 
Was kapelaan (o.a. in De Duif van 1965-1968), aalmoezenier, 
en pastoraal therapeut. Geniet als gelukkig gehuwd man van 
een goede gezondheid en een pensioen. Windt zich nog steeds 
op over die malle roomse kerk, maar houdt God wel vast. 

Bert van der Meer  
Is onafhankelijk adviseur in het structureren van financiële 
rapportages. Zingt, loopt hard, is vader en echtgenoot. Vindt 
inspiratie in kinderen en in muziek. 

Helma Schenkeveld  
Waarde creëren voor de stad Amsterdam, dat is haar doel 
als financieel strategisch adviseur en hiervoor als manager 
van de gemeente Amsterdam.  

Marina Slot 
Hoofd Wonen bij Woningcorporatie ZVH in Zaandam, na een 
carrière in de top van de politie, als leidinggevende bij 
openbaar vervoer en in de trainingswereld. 
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