DE EXPEDITIE
Aanbod kabbala najaar 2021
21 september 2021
Warren Kenton – in herinnering dinsdagmorgen
Tijd 10.30 – 12.30 uur
opgave voor 18 september gewenst
vrije bijdrage

Zeven woensdagavonden (voor gevorderden):
Thema: Vrijheid – in perspectief van de fysieke, psychische, geestelijke en
goddelijke wereld
22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december.
Tijd 20.00 – 22.00 uur
kosten minimaal E90,-, maximaal E140,deelname na opgave
Vier vrijdagmiddagen, Chassidische vertelling en meditatie:
24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december
Tijd 14.30 – 16.30 uur
kosten minimaal E13,50
opgave voor woensdag er voor gewenst
Studiedag 30 oktober: thema Vrijheid en Begrenzing
Een dag op zoek naar de balans tussen spirituele ruimte en fysieke inperking: voeten
op de grond, een open geest, het hart in het midden.
Tijd 10.30 – 16.30 uur
kosten minimaal E40,-, maximaal E70,- (inclusief vegetarische/biologische lunch,
koffie, thee)
opgave voor 25 oktober gewenst

Overige bijeenkomsten:
zondag 26 september
Lezing over de Hemelladder in de kerk op ’t Zand, Amersfoort, opgave zie bijlage

donderdag 4 november
Lezing over kabbala en de levensboom, de Emmaüs wijkgemeente in Bodegraven
11 en 25 november, 9 december
Drie avonden over bijbelse vrouwen en de levensboom in de Fonteinkerk, Amersfoort
Alle bijeenkomsten worden door Magda van der Ende begeleid in ‘De Expeditie’ in Amersfoort,
tenzij anders vermeld. Zij begeleidt tevens mensen individueel in hun geestelijke ontwikkeling, bij
processen van verandering en bij omgaan met verlies. Elders werkt en spreekt zij graag op
aanvraag.
Kabbala en Exodus, een van de boeken van Z’ev ben Shimon Halevi, is door Magda van der Ende
in het Nederlands vertaald (ISBN 978 90 534 0060 9).
Het is alleen nog bij ‘De Expeditie’ te koop, voor € 16,50.
Zeg me, wie ben je… over Bijbelse vrouwen en kabbala, (2019, ISBN 9789 4924 1746) is voor
€ 23,50 bij ‘De Expeditie’ en de boekhandel te koop.
De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor iedereen die van een minimuminkomen leeft; de maximumbedragen zijn wenselijk voor het realiseren van een basisinkomen.
Zie voor dit aanbod en achtergrondinformatie:
www.antenna.nl/expeditie.
Zie voor informatie over de school: www.kabbalahsociety.org en www.kabbalah-toledano.org
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