Hallo,

Via deze mail nodigen we je van harte uit voor een drietal avonden in maart en april in de
kleine zaal in het gebouw van Jozua.
Met elkaar duiken we dieper in het onderwerp communicatie. Voor ieder mens, of je nu
single bent of niet, is het van groot belang om de ander te begrijpen en om jezelf te kunnen
uiten.
Over communicatie valt nogal wat te zeggen, er zijn verschillende niveaus van communicatie
en hoe pas je die toe, en in welke situatie? Waarin uiten mannen en vrouwen zich anders, en
hoe begrijp je elkaar? Communiceren we (diep) genoeg in vriendschappen, in relaties? En
voor singles, als het over ontmoeten en daten gaat, wat dan? Krijgt communiceren dan een
heel andere lading, of kunnen we dat ook anders zien? Over dit en meer gaat Pascalle
Laban drie avonden uitgebreid vertellen en ons handvatten geven en genoeg gespreksstof
voor in de gespreksgroepen na de lezing.
Pascalle Laban is personal en relatiecoach, werkt voor de EO, en is veel bij nazorg
betrokken geweest. In Jozua begeleidt zij de regiogroep van Opnieuw Opweg.
De eerste twee avonden (7 en 14 maart) starten we in de kleine zaal met uitgebreid koffie en
thee vanaf 19.30. Neem je daarvoor iets lekkers mee? De derde avond (11 april) willen we
eerst samen eten. Je kunt je hiervoor opgeven voor 8 april bij Corine Kraak. De maaltijd start
om 18.30, inloop vanaf 18.15 u. Wanneer iedereen wat meeneemt hebben we een heerlijk
buffet!
We sluiten de avonden af met een drankje. Uiterlijk 22.00 uur verlaten we het pand.

KORT:
Maandag 7 maart (5 niveaus van communicatie) en maandag 14 maart (man/ vrouw
verschillen in communicatie) van 20.00 – 22.00 u. Koffie/ ontmoeting vanaf 19.30 u
Maandag 11 april (communicatie in ontmoeten/ daten) van 20.00 22.00 u. Maaltijd vanaf
18.15 u
Neem gerust een vriend of vriendin uit een andere gemeente mee. Aanmelden en /of
opgeven voor de maaltijd bij Corine, corinekraak@xs4all.nl Heb je nog vragen, stel ze
gerust!
Tot ziens!

Corine Kraak
(diaken singles)

Evangelische Gemeente Jozua,
Sikkelstraat 2,
3319 LJ Dordrecht

