
                                                        

Who are you?

Wie ben je?
Welk antwoord zou jij op deze vraag geven?
Ik ben ... Meestal volgt dan je naam, je beroep, wat je hebt.
En als je de vraag voor jezelf wil beantwoorden, komt vaak in je hoofd op wat anderen van je 
zeggen.
Blijkbaar is wat je hebt, wat je doet en wat anderen van je zeggen zo ongeveer wie je bent.
Mogen we je eens eerlijk de vraag stellen of dat wel zo is.
Zijn de genoemde dingen echt bepalend voor wie je bent?
En wat dan als je kwijtraakt wat je hebt (geld, bezit, status, ego, gezondheid)?
Ben je dan niet meer wie je bent?
Ben je echt wat anderen van je zeggen, of ben je gaan geloven wat anderen van je zeggen?
Wat ons betreft intrigerende vragen.
Vragen die belangrijk genoeg zijn om samen te zoeken naar mogelijke antwoorden.
Want wie ben jij?

Wil je samen met Arie van Es nadenken over vragen die betrekking hebben op dit thema kom dan op 
29 oktober naar het volgend event van Best Life.

Iedereen vanaf 16 jaar is welkom! Christen, anders gelovig, humanist of atheïst. Je bent van harte 
welkom op 29 oktober in de Lidwinakerk, Raadhuisstraat 209 in Best.  Vanaf 19.00 uur is de zaal open 
en staat de koffie klaar. Het programma start om 19.30 uur. Na afloop is er volop ruimte om na te 
praten onder het genot van een drankje en hapje. 

     

Arie van Es komt uit Hardinxveld-Giessendam. In het 
dagelijks leven is hij leraar wiskunde en Nederlands. 
Hij spreekt regelmatig op jongeren events. Ook is hij 
medewerker van B.loft in Hardinxveld, het event wat 
voor Best Life het grote voorbeeld is geweest.
Arie omschrijft zichzelf als iemand met een warm 
kloppend hart voor jongeren,  getrouwd, 3 kinderen, 4
kleindochters en 2 kleinzoons maar bovenal: een 
geliefd kind van zijn Heer.

Wil je meer weten over Best Life? Wil je ons financieel steunen of wil je het event op een later 
moment terugkijken? Kom dan naar onze website; www.best-life.nl of volg ons via Facebook; 
www.facebook.com/BestLifeEvent

En tot slot:

In het seizoen 2017-2018 hebben we de volgende data ook nog gereserveerd voor Best Life:             
17-12-2017, 21-1-2018, 11-3-2018, 22-4-2018 en 10-6-2018.

http://www.best-life.nl/
http://www.facebook.com/BestLifeEvent

