
Beste PEP-deelnemers en belangstellenden.

De vorige keer begonnen we onze nieuwsbrief met de woorden: “Soms is stilte een goed 
antwoord op wat er om ons heen gebeurd.” 

Nu, bij deze nieuwsbrief, nemen we jullie mee naar zowel de stilte als de roep om actie en 
ontmoeting.

Achtereenvolgens belichten wij:

a. Het afscheid van Annerieke als PEP-bestuursvoorzitter en de opvang van Annerieke’s 
taken binnen het PEP-bestuur;
b. Het verplaatsen van de opleidersmiddag, welke gepland was op 19 september a.s.;
c. Een brief aan alle PEP-leden en belangstellenden van Annerieke;
d. Informatie over de online themaworkshops; met name de workshop van 24 augustus 
a.s.

Het PEP-bestuur.

a. Afscheid van Annerieke in haar hoedanigheid van voorzitter van onze stichting. 
Helaas heeft Annerieke het besluit genomen om haar functie als voorzitter van onze 
stichting te beëindigen. Als bestuur betreuren we haar besluit. Natuurlijk zullen we samen 
nog officieel afscheid van Annerieke nemen. Langs deze weg willen we Annerieke alvast 
héél hartelijk dankzeggen voor al haar energie en tijd die ze de afgelopen jaren 
belangeloos heeft gestoken in het reilen en zeilen van het PEP.

Annerieke: Mede namens alle Peppers wensen we jou heel veel succes en inspiratie voor 
alles wat nu groeikracht kan krijgen en mag gaan bloeien. 
We blijven hier allen graag getuige van en horen vast nog veel over jouw activiteiten.

Binnen het PEP-bestuur zullen we de eerste periode gezamenlijk de taken van Annerieke 
verdelen en daar uitvoering aan geven. In een volgende nieuwsbrief informeren we jullie 
nader over een en ander.

b. De opleidersmiddag wordt verplaatst naar januari/februari 2021.
De opleidersmiddag die gepland was op 19 september 2020, kan om een aantal redenen 
niet doorgaan. Deze middag wordt verschoven naar begin 2021. In de volgende 
nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.



c. Van Annerieke mochten wij onderstaande bijdrage voor de nieuwsbrief 
ontvangen.

“  Baarn, 19 juli 2020 

Beste PEP deelnemers, 

Al een flink aantal jaren zet ik me in voor ons enneagram pla orm. De laatste jaren was dit als 
voorzi er, maar daarvoor nam ik al ac ef deel aan de kerngroep. In al die jaren heb ik dit met veel 
plezier en enthousiasme gedaan. Ik vind het waardevol dat er een pla orm is waar mensen die het 
enneagram in hun professie gebruiken samen komen en werken aan hun eigen spirituele groei en 
bewustzijn. 

In de loop van de jd merkte ik dat de taken om het pla orm draaiende te houden, te veel gaan 
drukken. Met een rela ef kleine groep mensen doen we ons uiterste best om allerlei ac viteiten te 
organiseren. Die worden goed bezocht en er is veel enthousiasme onder de deelnemers. Toch lukt het 
ons onvoldoende om mensen te vinden die een rol in het bestuur of de kerngroep willen vervullen. 
Uiteindelijk hee  dat tot gevolg dat het accent komt te liggen op het organiseren van de ac viteiten en 
leven we, in mijn op ek, niet al jd nog de kernwaardes die bij het enneagram passen. 

Omdat ik het belangrijk vind om trouw aan die oorspronkelijke waardes te zijn en het me onvoldoende 
lukt om dat in mijn huidige rol nog te kunnen doen, heb ik besloten om te stoppen als voorzi er en al 
eerder dan de mij gegeven termijn te bedanken voor de func e. 

Als het goed is, maakt deze brief deel uit van een nieuwsbrief waarin jullie meer informa e ontvangen 
over de voortgang van het pla orm. Daarnaast kan ik me ook voorstellen dat dit besluit vragen en/of 
reac es oproept. Uiteraard sta ik open voor ieder (construc ef) gesprek, alle vragen en eventuele 
opmerkingen. 

Hartelijke groet, 
Annerieke”

d. Informatie over de online themaworkshops; met name over de workshop van 24 
augustus a.s.

De eerste online themaworkshop was een succes. Veel mensen namen aan deze 
bijeenkomst deel. Op 5 juni jl. lag de focus op persoonlijkheidstype 1. 
Irmgard gaf ons een kijkje in hoe zij haar persoonlijkheid beleefde en hoe zij vanuit haar 
persoonlijkheid andere typen ervoer. 

De tweede online-themaworkshop zal plaatsvinden op maandag   24 augustus a.s  . om   
20.00 uur. Bart zal weer als inleider fungeren.
Persoonlijkheidstype 2 zal dan op het programma staan. Els Verheijen staat dan garant 
voor de wonderlijke wereld van type 2 !
Deze online-themaworkshop zal worden gehouden via het medium Zoom. Bart zal aan 
een ieder die zich opgegeven heeft, een link zenden op 23 augustus a.s. 
Voor nadere technische vragen over het medium Zoom (inbellen etc.) kunnen jullie contact
opnemen met Bart, tel. 06-53985985.
Log 24 augustus a.s. vroeg in, zodat je geen gedeelte van de workshop hoeft te missen!!


