
Shalom,

De werkgroep "Tolereer geen Intolerantie" organiseert op zondag 13 
oktober  a.s. een Lezing over:

“ Wat wil de islam eigenlijk van mensen die geen 
moslim zijn? ”

De islam stelt allerlei eisen aan moslims, zoals vasten en bidden, en nog 
wel wat meer, dat is algemeen bekend – maar wat eist de islam eigenlijk 
van wie geen moslim is? En hoe kan iemand die geen moslim is, er 
achter komen wat de islam in theorie of in praktijk van hem eist? De 
islam leert dat de overstap van het christendom naar de islam maar een 
heel klein stapje is, dat zal wel zo zijn, maar waarom is het omgekeerde 
stapje dan strafbaar volgens de islamitische wet, de sharia?

Professor Hans Jansen is een Nederlandse Arabist, Islamoloog, en 
columnist/publicist en is de auteur van diverse boeken over de Islam. 
Over zijn levensloop en zijn geschreven boeken, lees:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Jansen_(arabist)

Zijn boeken zijn te koop voor en na de lezing, of te bestellen.
Recensie van zijn laatste boek:  Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! : 
het ware verhaal van de kruistochten. 
Lees http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1819
Hans Jansen heeft ook een eigen website: www.arabistjansen.nl 

Programma:

Inleiding: Talyah Coenraad, voorzitter, "Tolereer geen Intolerantie".

Gastspreker & discussieleider:   Hans Jansen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Jansen_(arabist)
http://www.arabistjansen.nl/
http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1819


De lezing duurt ongeveer anderhalf uur. Halverwege is er een pauze van 
15 minuten. Aan het eind van de lezing is 10 minuten pauze, waarna er 
gelegenheid is om vragen te stellen of gediscussieerd kan worden over 
de inhoud van de lezing.

Entree: € 7,50 inclusief 1 kopje koffie of thee.

Bar is open voor drank & snacks.

Verplicht aanmelden !!! op: tolereergeenintolerantie@gmail.com 

Aangezien het noodzakelijk is o.a. om vooraf te weten welke ruimte in 
het gebouw we moeten afhuren. 

Locatie en adres   Wijkcentrum Het Klokhuis
 Weberstraat 2
 3816 VC Amersfoort

Deur open en aanvang:  Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom
   Aanvang lezing 14.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

Ya’akov Siepman:  yaakov.siepman@live.nl 

Routebeschrijving: 

Openbaar vervoer:  

Bus vanaf het treinstation Amersfoort lijn 8, uitstappen halte Terpplein. 

Wij hopen u daar te zien,

Met vriendelijke groet, 
Ya'akov Siepman 
Namens de werkgroep “ Tolereer geen Intolerantie “.  
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