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Landelijke Ontmoetingsdag Geraakt door kanker 
 
Welkom op de Landelijke Ontmoetingsdag op zaterdag 14 april 2018. Deze dag is voor iedereen die 
is geraakt door kanker. Ook de naasten zijn welkom. Het thema is: Relatie & kanker.  

Wanneer je weet dat je kanker hebt, verandert er veel in je leven. En niet alleen in jouw leven, maar  
ook in het leven van je naasten. Relaties met familie, vrienden, buren en collega’s veranderen. Ze 
kunnen verdiepen of juist vervreemden. Ook de relatie met God kan anders worden ervaren. Jij zelf  
lijkt verandert. Wat betekent dit?

 
Marjan Riedijk is onze gastspreker. Marjan is psycholoog en predikant en 
werd vier jaar geleden zelf geraakt door kanker. Door middel van verhalen, 
o.a. uit de Bijbel en met een landkaart, gaan we 
kijken hoe onze relatie met de oude wereld waar we 
uitkomen is veranderd.

De dag wordt geleid door Rita Renema-Mentink, 
geestelijk verzorger en directeur van Als kanker je 
raakt. Alle begeleiders deze dag zijn zelf door kanker  

         geraakt.

Programma 
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur  Programma met o.a. gastspreker Marjan Riedijk en muziek o.l.v. Trudi Bos
13.00 uur  Lunch
14.00 uur  Afsluiting van de dag, waarna de mogelijkheid bestaat om in de bossen rondom  
 Het Brandpunt een wandeling te maken en/of na te praten. 

Op een symbolische wijze word je deze dag door Dorien Koetsier en Karin Smit geïnspireerd om,  
misschien alleen, of misschien juist met anderen, binnen in een warme sfeer of buiten in de 
prachtige natuur, een route te volgen door je eigen landschap. 

Waar? 
De dag wordt gehouden in Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn.  
Er is gelegenheid om gebruik te maken van een kamer om te rusten. 

Kosten?
Wij bieden deze dag gratis aan, maar maken zelf wel kosten. Het hoeft 
niet, maar je helpt ons met een vrijwillige bijdrage. Je eventuele bijdrage 
is welkom op banknummer: NL55RABO0160462576 t.n.v. de stichting 
Als kanker je raakt o.v.v. ontmoetingsdag en datum.

Aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor de ontmoetingsdag op alskankerjeraakt.nl.

YOUNG – voor jongeren
Ook jongeren, die geraakt zijn door kanker, zijn op deze dag van harte welkom. Onder leiding van 
 Noreen Hartlooper en Sijbrand Alblas is er een apart YOUNG-programma, waar jongeren hun  
ervaring met kanker kunnen delen. Meer informatie: young@alskankerjeraakt.nl
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