uitnodiging

zaterdag 3 februari

Antoine Bodar
in gesprek met

Hella van der Wijst & Arthur Hegger
Zaterdag 3 februari spreekt Antoine Bodar in de Abdij van Berne over

DROEF GEMOED

Zaterdag 3 februari wordt het boek Droef gemoed van
Antoine Bodar gepresenteerd in de Abdij van Berne.

Droef gemoed
Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie
Antoine Bodar is ’s lands bekendste priester: veel aanwezig in
de media, zelden verlegen om een mening en altijd bereid om
een lastig standpunt te verdedigen.
Minder bekend is het dat hij, net als velen, kampt met terugkerende perioden van depressie. Hij loopt daar ook niet zo
mee te koop. In dit boek deelt hij deze verlammende gevoelens en vertelt hij daarover op zijn eigen wijze.
In de gesprekken die hij voerde met Nels Fahner komen allerlei aspecten van depressie aan de orde: de voorbodes, de
gevaren, de omgeving, je geloof, enzovoort. Bodar spreekt
openhartig en reikt de lezer praktische adviezen aan.
Een persoonlijk boek over een actuele kwestie.
z.o.z.

www.berneboek.com

80 pagina’s
ISBN 9789021144955
Prijs € 9,99

zaterdag 3 februari 2018

Programma presentatie Droef gemoed van Antoine Bodar
Datum:
Plaats:

Zaterdag 3 februari 2018
Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk
Aanvang:
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur
Programma: 14.00 uur. Welkom
14.05 uur. Overhandiging eerste exemplaren 		
aan Antoine Bodar, Arthur Hegger en Hella van
der Wijst door uitgever Arjen van Trigt
(uitgeverij Meinema)
14.20 uur. Lezing /reflectie door Arthur Hegger,
psychotherapeut, over ‘Droef gemoed’
14.40 uur. Hella van der Wijst (presentatrice,
journalist en programmamaker) interviewt
Antoine Bodar
15.10 uur. Antoine Bodar signeert zijn boek in
boekhandel Berne onder het genot van een glas
Berne Abdijbier
Entree:
De entree bedraagt € 10,- (inclusief consumptie)
Reserveren: U kunt plaatsen reserveren per e-mail op
activiteiten@bernemedia.com

Welkom!

U bent van harte welkom op deze bijzondere
inspiratiemiddag.
Graag tot ziens

www.berneboek.com

programma

