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Donderdag 14 februari  

Vrouwenavond ‘Je bent geliefd!’ 
 

Een gezellige avond rond het thema ‘Je bent 
geliefd!’. Het programma blijft nog even een 
verrassing, maar zal in elk geval veel gezelligheid, 
lekkers en bemoediging bevatten. Van harte 

welkom! 

  
Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar! 
Om 19.45 uur start het programma, om 21.30 uur 
sluiten we weer af.   
 
De kosten bedragen €9,50.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Donderdag 7 maart  

Creatieve workshop ’40 dagentijd’ 
 

Tijdens deze creatieve workshop gaan we 40 labels of andere kleine symbolen 
maken, waarvan u er tijdens de veertigdagentijd steeds één op kunt hangen in een 
paastak. Elke dag staat u zo stil bij een tekst, spreuk 
of symbool die u helpt een moment stil te worden en 
toe te leven naar Pasen.  
 
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee voor je klaar! 
De workshop start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 
uur.  
 
Kosten voor deelname bedragen €25,= Dit is inclusief 
koffie/thee met iets lekkers erbij, paastakken en alle 
materialen.  



Donderdag 14, 21 en 28 maart 

Cursus ‘Op weg naar een sterke identiteit’ 

 
Wil je graag zijn zoals God jou heeft bedoeld? Maar loop 
je daarbij op tegen hindernissen? Zou je graag onder 
deskundige leiding en in een vertrouwde setting daarmee 
aan de slag willen gaan?  
 
Helene Akkerman geeft een cursus van drie avonden aan 
de hand van het boek ‘4 stappen naar een sterke 
identiteit’ van dr. Henry Cloud. Aan de orde komen: 
hechting, grenzen en individuatie, inzicht in goed en 
kwaad en verantwoordelijkheid nemen.  
 

Helene Akkerman is werkzaam in onze boekwinkel. Naast de winkel heeft ze haar 
eigen praktijk voor pastoraat & psychologie: Ma Shimka.  
 
Iedere avond start het programma om 19.45 uur en wordt het afgesloten om 
21.30 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie/thee.  
 
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen €95,= Dit is inclusief 
koffie/thee met iets lekkers erbij, een cursusmap en een exemplaar van het boek 
‘4 Stappen naar een sterke identiteit’ van dr. Henry Cloud.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Belangrijk om te weten:  
 Alle activiteiten vinden plaats in de Ichthusboekhandel,  

Prins Hendrikstraat 145 in Alphen aan den Rijn.  
 Aanmelding vooraf is verplicht en kan tot twee dagen van tevoren. 
 Activiteiten vinden alleen voortgang bij voldoende aanmeldingen. 

 Aanmelding kan door een mailtje te sturen naar alphen@ichthusboekhandel.nl 
of in de winkel  

 
Op de hoogte blijven? 

www.ichthusboekhandel.nl/activiteiten        

ichthusalphen                 ichthusboekhandel 

Donderdag 4 april & donderdag 2 mei 

Leeskringen 
 
We gaan een leeskring starten! In onze winkel treffen wij natuurlijk heel wat 
liefhebbers van boeken. Maar hoe leuk zou het zijn om ook elkáár als 
boekliefhebbers te ontmoeten en van gedachten te wisselen over een boek?  
 
Tijdens de leeskring bespreken we met elkaar een boek aan de hand van 
gespreksvragen. Voorafgaand daaraan wordt er een korte toelichting gegeven 
op de achtergrond van het boek en de auteur. De leeskring heeft geen vaste 
deelnemers, u kunt dus gewoon aanschuiven wanneer u wilt.  
 

Donderdag 4 april ‘Broeder Ezel’ van Liesbeth Goedbloed  
Om voor eens en altijd af te rekenen met haar verleden trekt 
Anna met een ezel de bergen in. Overnachten doet ze in een 
tentje in de wildernis. De ezel wordt haar trouwe metgezel. 
Maar wie leidt nu wie? En komt ze wel waar ze wil zijn? Hoe 
verder Anna loopt, hoe scherper het beeld wordt: van haar 
broertje voorover in het water, als een gevallen engel. Een 
poëtisch verhaal over schuld en verzoening.  

 
Donderdag 2 mei ‘Mijn leven liep anders’ van Kelli Stuart 
Een aangrijpende roman, gebaseerd op waargebeurde 
verhalen. De tragedie van de Tweede Wereldoorlog in de 
Oekraïne door de ogen van vier personages, die hetzelfde 
verhaal vanuit verschillende perspectief meemaken. Over de 
Tweede Wereldoorlog in de Oekraïne verschenen in 
Nederland nog maar weinig boeken.  
 

Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar! Het programma duurt van 
19.45-21.30 uur.  
 
Kosten voor deelname aan een leeskring bedragen €8,50 Bij aanschaf van het 
boek (papieren versie of E-book) ontvangt u €4,= korting.  

 


