
 

19 APRIL 2015 in de Agnietenkapel te GOUDA, Nieuwe Markt 100: 
 
Ir. Allerd Stikker over 
 
“EN DE MENS SPEELT MET DE TIJD – Over de samenhang bij het evolutieproces en 
de rol daarin van de mens” 
 

 
 
In zijn boek , “En de mens speelt met de tijd -- Drie vensters op de eeuwigheid” ,  beschrijft ir. Al-
lerd Stikker op een boeiende wijze het evolutieproces van het heelal ,  het ontstaan van leven op 
aarde en het- door een relatief kortstondige sprongsgewijze groei - zelfreflecterend bewustzijn 
van de mens , de homo sapiens ! 
 
Gedreven door de metawereld van het taoïsme en geïnspireerd door het gedachtengoed van Teil-
hard de Chardin , geeft de schrijver aan hoe de mensheid nu zelf aandeel heeft in deze evolutie en  
daarmee  nog de mogelijkheden om een doemscenario – een ecologische crisis als gevolg van een 
zoekgeraakte samenhang in het evolutieproces - te voorkomen! 
 
Allerd Stikker volgde een opleiding tot scheikundig  ingenieur met specialisatie fysische technolo-
gie , was 10 jaar lang president-directeur bij scheepsbouw concern Rijn-Schelde-Verolme. Maar 
sinds zijn studie in Delft was er altijd al een intense verwondering over het raadsel van de schep-
ping en het magistrale kosmische evolutieproces. 
 
In een latere levensfase heeft hij wetenschap en spiritualiteit in concrete projecten samenge-
voegd! In 1990 als voorzitter bij de oprichting van de Ecological Management Foundation EMF 
,gevolgd in 2009 door de Valley Foundation voor bevordering en ondersteuning van schoon water 
in ontwikkelingslanden. 
 
De bijeenkomst, georganiseerd door het Agnietenconvent , begint om 11.30 uur en duurt tot on-
geveer 13.00 uur.Boekhandel Verkaaik verkoopt tijdens de bijeenkomst het genoemde boek. 
 
De toegang is vrij. 
 
 
 
 
Inlichtingen: :  Bram Schuman 0182-394098 en Paul van Horssen tel. 0182-536053 

 

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

http://www.agnietenconvent.nl/
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