
Uitnodiging  

Aan de deelnemers aan de huiskamersessies Over Hoop en andere schalige wereldverbeteraars 

Na het uitkomen van ons boek Over Hoop eind mei 2018 zijn er flink wat huiskamersessies Over 

Hoop georganiseerd. Daarin ging het regelmatig ook over het Gilde van schalige wereldverbeteraars. 

Zonder het verder over vorm of inhoud gehad te hebben, was de belangstelling voor een Gilde steeds 

groot en verheugend. Zo groeide het volgende idee. 

Het idee 

Na de zomervakantie wil ik belangstellenden graag uitnodigen om het idee van het Gilde verder te 

verkennen. Een Gilde als open en verbindend idee, als beweging, als ontmoetingsplek, als 

inspiratiebron, als leeromgeving, als academie voor samen-levenskunst, als werkplaats voor de ziel, 

als ‘beproeftuin’ voor experimenten, als….? In ieder geval een Gilde dat in het teken staat van 

‘toegepast’ wereld verbeteren en het dialogisch beproeven van Cees’ transformatieverhaal dat staat 

opgetekend in Over Hoop en in het teken staat van hoop.  

Drie aanloopbijeenkomsten 

In september organiseer ik drie huiskamersessies over het Gilde waarin het draait om (in de woorden 

van Cees): ‘verkennende dialogen met oefenkarakter’. Die bijeenkomsten vinden plaats op: 

➢ Dinsdag 3 september van 13.00 tot 17.00 uur 

➢ Woensdag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur 

➢ Vrijdag 20 september van 13.00 tot 17.00 uur 

Plaats van handeling is mijn huiskamer, Sleedoornstraat 18 in Nijmegen. Er is steeds plaats voor max. 

12 mensen.  

Als je belangstelling hebt voor het Gilde, ben je van harte uitgenodigd om je in te schrijven voor één 

van deze bijeenkomsten. De drie bijeenkomsten worden zo ingericht dat ze voortbouwen op elkaar 

en er een rode draad ontstaat: voor welke vorm van het Gilde bestaat enthousiasme, waar is 

behoefte aan, wat gaan we doen en hoe doen we dat samen? Dat zijn nu nog open vragen maar ‘wat 

wil worden’ zal zich laten zien, zo werkt het. De goede verstaander herkent vast de ‘Blochiaanse’ 

hoop in deze opmerking; een denken over hoop dat ook ten grondslag ligt aan het vizier dat in alle 

huiskamersessies langs kwam en inmiddels tot dit plaatje getransformeerd is: 

 



Dit vizier zal ook de leidraad zijn in de drie bijeenkomsten. Aan de hand daarvan kunnen we mooie 

zieldialogen voeren. Meer over de Zieldialoog staat te lezen in de bijlage: een open brief aan het 

Gilde van schalige wereldverbeteraars i.o. Daarin heb ik mijn ervaring en de voortschrijdende 

inzichten van de huiskamersessies Over Hoop op een rij gezet. Ik wil de huiskamersessies over het 

Gilde ook in de geest van de Zieldialoog invullen. 

Aftrapbijeenkomst voor het Gilde 

Voor wie aan een van deze drie bijeenkomsten heeft deelgenomen - en daarna nog steeds 

belangstelling heeft voor deelname aan het Gilde - organiseren Cees en ik samen op vrijdag 8 

november een bijeenkomst van 10.00 tot 16.00 uur. Plaats van handeling is nog open, want 

afhankelijk van het aantal belangstellenden.  

In deze bijeenkomst reflecteert Cees uiteraard op het Gilde zoals dat dan aan het ontstaan is uit de 

drie huiskamersessies over het Gilde en zal hij stof tot nadenken aanreiken en oefenmateriaal voor 

de ziel. En vast nog meer: de behoeftes en ideeën laten zich zien in de drie aanloopbijeenkomsten 

naar deze mooie vervolgbijeenkomst. 

Aanmelding en (on)kosten 

Aanmelden kan door mij een mailtje te sturen: contact@annepastors.nl.   

We vragen een bijdrage in de onkosten van € 75 (exclusief 21% BTW) voor deelname aan een van de 

drie bijeenkomsten bij mij thuis én aan de vervolgbijeenkomst op 8 november tezamen. Na 

aanmelding ontvang je een bevestiging en een factuur en ben je verzekerd van een plaats op het 

schalig wereldverbetertoneel. Als deze bijdrage je deelname in de weg staat, neem dan even contact 

met me op.  

Zieldialoog 

Als bijlage en amuse: de open brief Zieldialoog.  

 

Hoopvolle groet, 

Anne 

 

06-21402195 

contact@annepastors.nl 
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