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Nieuwsbrief

februari 2017

Gildelezing: Jan Amos Comenius, filosoof en maatschappijhervormer
Op woensdag 15 februari organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Jan Amos Comenius,
filosoof en maatschappijhervormer
Spreker is mevrouw Maud Arkesteijn
Jan Amos Comenius leefde in de 17e eeuw, een eeuw waarin
in Europa alom verzet ontstond tegen de heersende RK kerk.
Het verzet uitte zich, en wordt vooral beschreven, als een
geloofsstrijd, maar het ging ook om verdeling van macht.
Comenius was bij uitstek Europeaan, geboren in Hongarije en
achtereenvolgens wonend in Duitsland, Polen, Engeland,
Zweden en tenslotte Nederland. Hij was theoloog en
pedagoog, en legde in zijn werk veel nadruk op de
verantwoordelijkheid van zowel politieke als geestelijke leiders
voor het welzijn van hun onderdanen. Hij pleitte onder andere
voor de instelling van een wereldlijk tribunaal om religieuze en
politieke conflicten te voorkomen, een soort Unesco avant la
lettre.

Mevrouw Maud Arkesteijn, oud wethouder in Naarden waar een museum aan hem gewijd is, zal u
meenemen langs het veelzijdige en inspirerende levenspad van deze bijzondere Europeaan.
Locatie: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage. Er is plaats voor maximaal 100
personen.
Informatie over de volgende lezingen vindt u op onze website.

Dit jaar start het Gilde voor het eerst met het aanbieden van hulp bij het invullen van uw
belastingaangifte. De heer Van Marle, gepensioneerd natuurkunde docent van het Baudartius
college, kan u hierbij met raad en daad terzijde staan.
Als vrijwilliger bij de ledenadministratie en coördinator vraag en aanbod van Gilde-Zutphen, kreeg de
heer Van Marle vele verzoeken binnen of het Gilde behulpzaam kon zijn bij het invullen van het
belastingbiljet.
Daarnaast kan de heer Van Marle u ook informeren over het aanvragen van toeslagen en hulp
bieden bij het invullen van andere overheidsformulieren.
Misschien wilt u kleiner gaan wonen. Hoe pakt u dat aan? Ook hierbij kan hij u wegwijs maken,
bijvoorbeeld in het doolhof van hypotheken.
Interesse? Neem contact op per e-mail, telefonisch 06 45 94 90 57 of via onze website.

Agenda
Donderdag 16 februari start bij voldoende deelnemers de
nieuwe activiteit Voorlezen.
lees verder op de website.
Dinsdag 21 februari is er weer een POWERinformatiebijeenkomst/proeverij.
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Locatie: Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23 Zutphen.
Lees verder op de website.

Wilt u het Gilde steunen? U bent al donateur voor € 15,00 per jaar (meer overmaken mag
natuurlijk ook). Donaties kunt u overmaken op: IBAN-nummer NL 19 RABO 0376 7658 52 t.n.v.
Stichting Gilde Zutphen te Zutphen. Wij verzoeken u om bij de overboeking uw woonadres of
mailadres te vermelden.
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