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Uitleg: OUDE VERHALEN, NIEUWE BLIK



Zingen: "Woord dat ruimte schept"
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Uit de samenleving: Wubbo Ockels

Collecte voor project "Houd Hoop Levend" Plant een olijfboom.
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Deze ui"ring is voorbereid door Bart Kok, Grieke Land, Etíe Molenaar en

Wiesje Kuijer

Volgende viering: zondag 5 oktober

De financiële bijdrage voor de basisgroep bedraagt € 100 per jaar.. Het

bankrekeningn ummer is 29.61.64. L51 t.n.v Oecumenische Basisgroep Heerenveen.
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Enkele citaten van Wubbo Ockels

"De aarde is een ruimteschip met alleen een heel dun laagje atmosfeer als
bescherming, wij zijn allemaal astronauten op het ruimteschip aarde"

"De aarde heeft kanker, alles moet altijd maar groeien ten koste van bronnen
die weggehaald worden op plekken waar ze eigenlijk nodig ziin"

"We hebben de techniek en de mogelijkheden om duurzaam te leven. Maar
we doen het niet. Er ontbreekt een soort mindset....lk denk dat er eigenlijk
een geloof nodig is om de mensheid de goede kant uit te laten gaan"


