
 

15 DECEMBER 2013 in ARTI LEGI te GOUDA, aan de Markt 27: 
 
Mohammed Mohandis en Karen van der Heijden over 
 
“HET ONBEHAGEN VOORBIJ, DE WEG NAAR EEN NIEUWE GOUDEN EEUW” 
 

Het Agnietenconvent bestaat dit seizoen 20 jaar. Dat vieren we met een speciaal 
programma met als thema “ Het onbehagen voorbij, op weg naar een nieuwe 
‘Gouden Eeuw’”, of . . . vanuit de crisis op weg naar nieuw elan en nieuw perspec-
tief. Wat is die weg? 

Aan Mohammed Mohandis en Karen van der Heijden leggen we de analyses van 
de  vorige sprekers voor. Wat is hun visie daarop en zijn zij de jonge politici die 
ons op weg  kunnen helpen naar nieuw elan en nieuw perspectief ?  

Mohammed Mohandis is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en voormalig 
gemeenteraadslid in Gouda. 
Karen van der Heijden is student politicologie aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen, lid van de jongerenorganisatie van Groen Links en voormalig internationaal 
secretaris daarvan. 
 
 
 
De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een forumdiscussie. Hij begint om 
11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur.  
De toegang is vrij. 
 
 
 
 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf tel. 0182-399111 

 

Het Agnietenconvent is een onafhankelijke stichting die in Gouda op zondagen en meestal in de 
Agnietenkapel lezingen organiseert over maatschappelijke en ethische kwesties, zingeving-
vraagstukken, religie en filosofie. 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

http://www.agnietenconvent.nl/
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