Persbericht 2 november 2015

Zondagavond 8 november Best Life; #YOLO
#YOLO
Het onderwerp van het komende Best Life event is "YOLO" en het gaat over het
grijpen van kansen in jouw leven. #YOLO wordt vaak gebruikt als slecht excuus bij
heftige of minder leuke gebeurtenissen. Maar waar YOLO echt voor staat dat is
genieten van het echte leven. Je leven is kostbaar, je leeft inderdaad maar één keer.
Wil je ontdekken wat jou laat genieten in dit leven? Kom dan naar Best Life op 8
november!
Voor dit Best Life event hebben wij Martin
Brand uitgenodigd. Martin werkt al jarenlang
als gospelzanger, spreker, theatermaker,
liedschrijver, workshopleider en dirigent. Toch
is de rode draad in al zijn activiteiten;
ontdekken, inspireren, aanmoedigen en delen
wat zijn leven de moeite waard maakt. Hij
staat bekend om zijn spontane en open
manier van optreden en coachen.
Interactie, humor, geloof, eerlijkheid en
enthousiasme zijn woorden die bij hem
passen. Als organisatie van Best Life zijn wij
supertrots dat hij komt spreken, en
waarschijnlijk ook zingen, op 8 november in
Best.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom! Ben je Christen, anders gelovig, humanist of
atheïst. Je bent van harte welkom!
Jongeren komen naar dit event vanuit heel Brabant. Dit vinden wij gaaf omdat deze
avonden op deze manier ook het karakter van ontmoeting hebben. Niet alleen
jongeren maar ook oudere mensen zijn van harte welkom. Wij geloven namelijk dat
deze ontmoetingen tussen jong en oud heel waardevol zijn.
De evenementen vinden plaats in de Lidwinakerk aan de Raadhuisstraat 209 te Best.
Vanaf 19 uur is de zaal geopend en staat de koffie klaar. Het programma start om
19.30 en duurt ongeveer een uur. Er is volop ruimte om na te praten onder het genot
van een drankje en hapje.
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

