‘Sunny Days’ bij Best Life op 30 september
De zomervakantie is voorbij, het gewone leven begint weer…. Misschien sta je te popelen
om te beginnen, of misschien zie je er juist erg tegenop.
Het leven lijkt soms één grote wedstrijd en verliezen is geen optie. Successen vier je met
anderen via Facebook en Instagram; mislukkingen deel je pas op het moment dat het weer
goed met je gaat. Aan de buitenwereld tonen we ons zonnige gezicht. Steeds meer
jongeren gaan gebukt onder deze grote mentale druk. Hoe kunnen we elkaar helpen
om onszelf te zijn?
Wil je kennis maken met Anko Oussoren en ben je benieuwd wat hij te vertellen heeft
kom dan op 30 september naar dit eerste event van Best Life in het nieuwe seizoen.
Anko Oussoren (39 ) werkte jarenlang met veel plezier op
een architectenbureau. Toch gaf hij dat op om zijn passie te
volgen: met jongeren werken. Hij heeft zich de laatste jaren
ingezet voor jongeren. Eerst op straat, later ook in de kerk.
Nu werkt hij als adviseur jongerenwerk voor de kerken en
volgt hij in deeltijd de masteropleiding missiologie. Zijn
passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeentezijn. Met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in
Hardinxveld.
Vanaf 19:00 uur is de zaal open en staat de koffie klaar in de Lidwinakerk, Raadhuisstraat
209 in Best. Het programma start om 19.30 uur. Na afloop is er ook weer volop ruimte om
na te praten onder het genot van een drankje.
Voor het seizoen 2018-2019 hebben we de volgende data gepland: 30-9-2018, 11-11-2018,
16-12-2018, 27-1-2019, 17-3-2019 en 12-5-2019.
Wil je meer weten over Best Life? Wil je Best Life financieel steunen of wil je het event op
een later moment terugkijken? Kom dan naar de website; www.best-life.nl of volg ons via
Facebook; www.facebook.com/BestLifeEvent

