
Overlijden melden: 038-4536320 
24 uur per dag bereikbaar
www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

KoperBrendageïnspireerd  
  door mensen

Liefde voor  
   het vak,

Amsterdammer Hugo Kolstee is auteur van het 

uiterst interessante boekwerk ‘Alle kathedralen 

en basilieken in Nederland’. Met oog voor detail 

beschrijft hij in zijn boek de vaak schilderachtige 

geschiedenis van de kerken in Nederland die ver-

heven zijn tot kathedraal (7) en/of basiliek (28). Bij 

de herziene druk eind 2019 kwamen we in contact 

met elkaar en bood hij spontaan aan een lezing 

te geven in onze basiliek. Hugo Kolstee studeerde 

bouwkunde en geneeskunde en werkte als arts in 

binnen- en buitenland.

De coronaproblematiek gooide roet in het eten. 

Maar nu, twee jaren later, maken we van zijn 

aanbod alsnog uiteraard dankbaar gebruik. De 

lezing vindt plaats op donderdag 16 juni as en is 

uiteraard in onze basiliek. Natuurlijk komt daarbij 

de historie van de Zwolse basiliek prominent in 

beeld De aanvang is om 19.30 uur. De toegang is 

geheel gratis en u hoeft zich hiervoor niet van te-

voren aan te melden. We zien uw komst op 16 juni 

met belangstelling tegemoet.

Locatieraad Onze Lieve Vrouw ten Hemel- 

opneming basiliek Zwolle

AANKONDIGING 

Kathedralen en 
basilieken in 

Nederland

U bent weer van harte welkom op deze inspirerende avonden 

op een van de mooiste plekjes van Zwolle.

Op drie zaterdagen: 25 juni en 2 en 9 juli met iedere avond een 

andere spreker.

De sprekers kiezen een passage uit het boek “De Navolging 

van Christus” van Thomas a Kempis en geven een korte 

beschouwing over de gekozen tekst.

Het geheel wordt omlijst door muziek zoals in voorgaande 

jaren. Het gehele programma is eind april (sprekers en muziek) 

nog niet helemaal vastgelegd, maar vanuit de parochie 

Thomas a Kempis is pastor André van Boven zaterdag 9 juli de 

spreker. 

Plaats: de gedenksteen van Thomas a Kempis 

op de Agnietenberg

Tijd: 20.00 uur tot 20.30 uur

Na afloop is er gelegenheid tot 

ontmoeting en napraten bij koffie en 

thee bij het museum Thomas a Kempis.

Het museum ligt ongeveer 100 meter van 

de gedenksteen en is dan ook open en 

gratis te bezoeken.

Om de kosten van koffie en organisatie 

te dekken, vragen we een vrijwillige 

bijdrage.

Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig.
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