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Geachte heer, mevrouw, 

 

Steeds meer levensbeschouwelijke organisaties treden zichtbaar naar buiten met hun boodschap aan de 

samenleving. Zo is het Apostolisch Genootschap begin dit jaar met de reclamecampagne 

vindhetantwoordinjezelf.nl gestart. En vanaf vandaag brengt zij een nieuw magazine voor zingeving en 

levenskunst uit. Maar met welk doel en verwachtingen? Welke stappen worden gezet en waar lopen we 

tegenaan? 

 

Om dit te delen initieert het Apostolisch Genootschap een event met het thema religie en marketing. Zij 

doet dit in samenwerking met relaties van andere levensbeschouwingen. Van harte nodigen wij u uit 

hierbij aanwezig te zijn.  

 

Datum  : dinsdag 5 juli a.s.  

Tijdstip  : 14.00-16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur 

Locatie  : Berg en Dal, centrum voor ontmoeting en levenskunst 

    Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn 

Programma : Welkom door Bert Wiegman, bestuursvoorzitter Apostolisch Genootschap 

  Campagne Apostolisch Genootschap  

  Algemene reflectie op religie & marketing door  Jan-Willem Wits,  

  theoloog en communicatieadviseur 

  Paneldiscussie ‘levensbeschouwingen en hun externe communicatie’ olv Jan-Willem Wits* 

  Presentatie VANDAAG magazine 

  Gelegenheid voor het stellen van vragen 

 



 

 Blad 2/2   

 

 

We sluiten af met een netwerkborrel. 

 

In verband met de beschikbare ruimte en catering verzoeken wij u ons per e-mail naar 

communicatie@apgen.nl te laten weten of u gebruik maakt van deze uitnodiging. Komt een collega 

met u mee of in uw plaats? Laat het ons even weten. 

 

Wij zien ernaar uit u te onmoeten. Graag tot 5 juli! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Viola Lindeboom 

Hoofd Marketing en Communicatie 

 

 

 

*Vooralsnog bestaat het panel uit: 

- Tom Harkema (marketingmanager Remonstranten) 

- Jorien van Maanen (manager crossmediale communicatie Vrijzinnigen) 

- Marina Raymakers (marketing en communicatie Humanistisch verbond) 

- Roderick Vonhögen (katholiek mediapriester) 

- Viola Lindeboom (marketing en communicatie Apostolisch Genootschap) 
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