
Aan de aangemelde deelnemers van het vragenuur met Willem Goedhart en Karin 
Lanenga over het boek ‘Wij zijn licht’van Gerda Blees 
 
Op woensdagavond 23  maart gaat Karin Lanenga met Willem Goedhart in gesprek over het 
boek “Wij zijn licht’’  
Dit digitale gesprek begint om 19.30 en duurt een uur. U kunt ook zonder aanmelding vooraf 
meedoen. Hebt u vragen dan mag u die vooraf aan mij mailen. 
Vanaf 19.20 uur laten we u toe bij het gesprek. Kom vooral op tijd zodat we om 19.30 kunnen 
beginnen. 
 
Methode 1 
 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
 
Methode 2 
U kunt ook de onderstaande link knippen en in uw browser plakken 
 
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDdmMDc3NTgtMzcwMS00ZTI2LWExYzgtMjQ4ZDA1YTEyYmEw%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22883b3a03-7220-4543-a491-
5d2099c5c08e%22%2c%22Oid%22%3a%224b36266d-8362-4f17-9e5d-2b9c4b289408%22%7d>. 
 
 
Wij adviseren u dringend te voren het programma Microsoft Teams te testen. Werkt u op 
een laptop dan kunt u kiezen voor het downloaden of voor gebruik in de browser. Het is 
belangrijk dat u weet hoe u de camera en het geluid kunt bedienen.(zie onderstaand 
plaatje) 
 
Vergaderafspraken 

1. Uiterlijk na het welkom als iedereen er is zet u uw microfoon en uw camera uit (in het 

scherm). Het is gebleken dat het storend werkt indien u zichtbaar bent op het scherm 

tijdens het gesprek. Het is bovendien een inbreuk op uw privacy. 

2. Er zijn een aantal vooraf ingediende vragen die besproken worden. Hebt u een vraag 

tijdens de sessie gebruik dan de chat. 

3. Tijdens het gesprek zijn er een aantal stellingen. U kunt in de chat uw mening geven. 

4. Uw participatie wordt door ons gewaardeerd. 

5. Voor het overige volgt u de aanwijzingen van de voorzitter. 

 
Willem Goedhart gaat ook nog in gesprek met Gerda Blees. 

26 maart | aanvang 14:00 uur 

Cultuurpodium VanSlag, Hoofdstraat 34 in Borger 

Kaartjes à € 10 (inclusief koffie/thee) zijn alleen in de voorverkoop te koop via 

Cultuurpodium VanSlag 

 
Hebt u nog vragen vooraf: 
haren@boomker.info 
0651545217  - henk boomker 
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