Uitnodiging

FofYB-dag
15 juni 2019

Wij nodigen u van harte uit voor de viering van het 10-jarig bestaan van de Friends of Young Bethlehem. Deze vindt
plaats op zaterdag 15 juni van 13.00 - 17.00 uur in Mariëndal, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (MarIëndal is het
bijgebouw van de prot. Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan 1 in het Ginneken)
Het programma ziet er als volgt uit.

13.00 uur

Inloop en begroeting

Dagvoorzitter: Ada Krowinkel, lid van het bestuur van de

13.30 uur

Opening door de voorzitter van de

Friends of Young Betlehem.

Friends of Young Bethlehem,

13.45 uur

14.15 uur

14.30 uur

Paul van Teeffelen

De entree is € 7,50

Zie voor info: http://www.fofyb.org/

(inclusief 2 consumpties voor koffie, thee of fris).

Voordracht door Toine van Teeffelen
(Lid van het management van het

Om verzekerd te zijn van een plaats kunt u zich vooraf

Arab Educational Institute te Bethlehem)

opgeven bij info@fofyb.org en het verschuldigde

Zie voor info: http://aeicenter.org

bedrag betalen op IBAN NL92 INGB 0004 1927 41

Vredeskoor uit Oisterwijk

t.n.v. Stichting Friends of Young Bethlehem. Daarmee is

o.l.v. Maria Zijlmans

uw plaats verzekerd. Het is echter ook mogelijk op de

Voordracht door Natascha van Weezel

dag aan de deur te betalen (alleen contant geld).

(schrijver en journalist)
Zie voor info: http://nataschavanweezel.nl/

Komt u met openbaar vervoer? Bus 7 station Breda NS,
richting Nieuw Wolfslaar. Halte Van Duijvenvoordestraat

15.00 uur

Pauze

uitstappen. 13 minuten lopen.Auto? Gratis parkeren op
Schoolakkerplein, Breda. Ongeveer 8 minuten lopen.

15.30 uur

Vredeskoor uit Oisterwijk

15.45 uur

Discussie met beide sprekers en de zaal

U bent van harte welkom.

Discussieleider Janny van Heerbeek
16.30 uur

Borrel met hapjes

Paul van Teeffelen,
namens de Friends of Young Bethlehem.

Friends of Young Bethlehem is een Nederlandse organisatie
die het Arab Educational Institute (AEI) adviseert en steunt
in Bethlehem. Een organisatie die zich inzet voor ontwikkeling en onderwijs aan jongeren en aan volwassen christelijke
en moslimse Palestijnen (vooral vrouwen) in bezet gebied.
Het AEI gaat uit van geweldloze weerbaarheid en van eigen
kracht door middel van scholing.

