
   Taakgroep Europese Contacten TEC/Nederlandse ledengroep van de 
   International Association for Religious Freedom IARF                        
    
                                 Soest, 15 januari 2007 
 
 
 
 
 
Aan: alle vrijzinnig protestantse gemeenten in Nederland, in 't bijzonder de 

vertegenwoordigers van gemeenten met contacten elders in Europa, 
 de Nederlandse leden van de International Association for Religious Freedom IARF, 
 alle met hen verbonden organisaties, instellingen, vrienden en introducé(e)s en 
 overigens alle vrij-gezinden met hart en ziel voor Europa!  
 
In aansluiting op onze vooraankondiging van augustus 2006 nodigen de Taakgroep Europese 
Contacten TEC en de Ned. ledengroep van de International Association for Religious Freedom 
IARF u allen van harte uit voor de traditionele, tweejaarlijkse  
Ontmoetingsdag Europese Contacten 2007.  
Deze dag zal plaats hebben op zaterdag 31 maart 2007 in de Remonstrantse kerk  
te Bussum, Koningslaan 2 b (zie bijlage). 
Het dagprogramma duurt van 10.00 tot 16.00 uur (zie bijlage). 
 
Opnieuw zijn twee lidstaten toegetreden tot de Europese Unie. De snelle en onafwendbare groei 
van een geheel nieuw soort Europa brengt allerlei klemmende economische, sociale en culturele 
tegenstellingen aan het licht en dat kan voor alle betrokkenen heel bedreigend zijn. We zijn uit 
lijfsbehoud geneigd om tegenstellingen te negeren, ze af te dekken. Maar we weten ook, dat de 
ontwikkelingen in dit nieuwe Europa zich door onze vooroordelen niet laten tegenhouden. Europa 
daagt ons uit om nieuwsgierig te zijn en het onbekende juist te ont-dekken. We hebben blijkbaar 
een stevige aanloop nodig voor een sprong over de grens.  
Het thema voor deze dag luidt 'Nieuwsgierigheid versus vooroordeel'.  
De heer Jan ter Laak (tot 1996 resp. secretaris van Pax Christi Nederland en bestuurslid van 
het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en thans medewerker van het Helsinki-comité Nederland 
(zie bijlage) is bereid om ons aan de hand van dit spannende thema en een aantal stellingen  
wakker te schudden en ons in te leiden tot een gesprek. 
Natuurlijk bestaat er tijdens deze dag voor de vertegenwoordigers van de gemeentecontacten  
en hun gasten weer ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en kunnen organisaties de 
deelnemers over hun activiteiten informeren. 
 
De kosten van deelname bedragen € 9,50 per persoon incl. koffie/thee/soep (voor een 
lunchpakket zorgt men zelf) en worden ter plaatse contant geïnd. Alle deelnemers dienen 
zichzelf en hun introducé(e)s vóór 1 maart 2007 per telefoon of e-mail op te geven bij 
Onno Oeseburg, 035 6783777, onno.oeseburg@planet,nl , onder vermelding van naam, 
postadres, telefoonnummer, e-mailadres en de gemeente of organisatie, die men zal 
vertegenwoordigen. 
 
De TEC en de IARF verheugen zich op een vruchtbare ontmoeting met een record aan 
deelnemers. Hartelijke groet en tot ziens!  
contactadres: Onno Oeseburg, Hofstedering 130, 3763 XM Soest, 035 6783777, 
onno.oeseburg@planet.nl  


