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Gesprek met Bas van Os:

Op weg naar een nieuwe economie met liefde als
kapitaal.

eenmalige locatie:

Marcuskerk, Asschatterweg 23, 3831 JJ Leusden

tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop: vanaf 19.30 uur
Omgang met Corona regels

We zijn deze keer te gast bij de Marcuskerk omdat theater de
TUIN nog onvoldoende gasten mag ontvangen.
De Marcuskerk wil het risico op verspreiding van Corona zo klein
mogelijk houden en volgt daarom de vastgestelde regels:
* aanmelding vooraf via nieuwsbrief.zincafe@gmail.com (in de
mail staan de toegangseisen als u geen Corona Check App kunt
tonen). Mocht de koppeling niet werken, stuur dan een mail aan
bovengenoemd adres met uw naam, het aantal gewenste plaatsen
en de bevestiging dat u kunt aantonen dat het risico van
besmetting cq verspreiding heel klein is.
* er worden maximaal 65 personen in de zaal toegelaten.
* U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding
die u toont bij de ingang van de kerkzaal. Daar vragen wij u de
Corona Check App te tonen, of een recente testuitslag, of
vaccinatie bewijs cq geel vaccinatieboekje.

Bas van Os is als onderzoeker

verbonden aan het Erasmus
Economics and Theology Institute
(EETI). Bij dit instituut werken
economen met theologen en filosofen
samen op gebieden als menselijke
waardigheid, betekenisvol werk en
liefde als drijfveer.
Wat betekent deze samenwerking voor
de visie op de economie?
Welke invloed heeft de coronacrisis op
hun visie?
Letterlijk betekent economie
‘huishoudkunde’ of ‘rentmeesterschap’.
Het is een wetenschap die zich
bezighoudt met de keuzes die mensen
maken bij de productie, verdeling en
consumptie van goederen en diensten
zowel op micro-als op macro niveau. Je denkt bij ‘economie’ vaak
aan geld, cijfers, nut en rendement.
Bas van Os is bedrijfskundige en theoloog. In de theologie gaat het
volgens hem over de invulling van het rentmeesterschap én van
het gebod ‘God, de ander en jezelf lief te hebben’. Welke rol speelt
deze liefde als ‘kapitaal’ in de economie?
Menselijke waarden blijken ook een dieperliggende motivatie te zijn
van waaruit mensen investeren in anderen, hun werk doen en hoe
ze met goederen en koopgedrag omgaan.
Bas van Os (1967) is medeoprichter van het Erasmus Center for
Relational Economics, Values and Leadership.

Volgende bijeenkomsten Zincafé

We zijn blij dat we 4 oktober weer kunnen starten. Door de
onzekerheid over de mogelijkheden in november, liggen nog geen
andere data vast.
Houd voor data en invulling van het programma onze website in
de gaten.b
Verslagen van eerdere bijeenkomsten vind je op onze website.b

Vrijwillige bijdrage

Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.
Uw vrijwillige bijdrage kunt u tegenwoordig ook digitaal
overmaken via GIVTapp.
Let wel het is geen verplichting; de collectemand blijft gewoon
staan, maar er wordt een nieuwe manier van bijdragen
aangeboden.
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u vooraf - maar dat
kan ook in de zaal- een app te downloaden. De app werkt alleen
op smartphones! Als de app geinstalleerd is, loopt u langs de
bekende collectemand en bepaalt, zoals gebruikelijk, welk bedrag
u wilt bijdragen aan Zincafe.
Uw digitale gift blijft voor ons net zo anoniem als uw bijdrage in de
collectemand.
Inmiddels gaat al 20% van de donaties via deze app!
Op de website vindt u een handige uitleg en instructie. U
komt er via deze link.
De app downloaden kan heel eenvoudig via de App store van
Apple of in Google Play (Android)
Voor als u er niet uitkomt: We helpen u graag in de pauze van een
Zincafe avond.

Algemeen
Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden organiseert bijeenkomsten waarbij het gesprek
met elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt,
maar waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te
zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafé

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.

Wij zijn voor al uw vragen te bereiken via:
Zincafé
Frits Raaijmaakers
06-22938124
nieuwsbrief.zincafe@gmail.com

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.

