Nieuwsbrief december 2020.
Beste PEP-leden en belangstellenden.
De laatste PEP-nieuwsbrief van dit jaar. Het was voor de meesten van ons een heel bijzonder jaar. Onze
gezondheid werd ineens in de schijnwerpers gezet. Corona bracht verandering in ons dagelijkse
functioneren op heel veel terreinen.
Zo kregen ook de PEP-activiteiten een andere wending: terwijl de PEP-dagen niet konden doorgaan
ontstond een PEP-noviteit: de online workshops “Een reis rond de cirkel”.
De crisis deze zomer binnen het bestuur en het vertrek van Annerieke van Wijhe als voorzitter maakte het
allemaal niet gemakkelijker. We zijn nu op zoek naar mensen die hun verantwoordelijkheid voor het PEP als
geheel willen en kunnen nemen. In 2021 komen we hier op terug.
Nieuwe lichtpuntjes zijn de opleidersmiddag die in de steigers staat (zie hieronder) en Anita Sanders die de
berichtgeving op social media voor het PEP vanaf nu verzorgt.
We wensen jullie allen een hele “warme’ kersttijd toe en veel plezier en succes met het ‘enneagrammen’ in
2021.
Vooruitblik op de PEP-activiteiten in het eerste kwartaal van 2021:
1. Online workshop op donderdagavond 7 januari 2021 om 20.00 uur!
In de vijfde online workshop: “Een Reis om de Cirkel in negen delen” staat type 5 in januari centraal. In de
vorige workshop van 18 november jl. trad Margot op als ambassadeur voor Enneatype 4. Margot en Bart
namen de deelnemers mee om type 4 van dichterbij te ervaren. Het werd een fijn interactief gebeuren. Heb
je nog niet mee gedaan aan de vorige online workshops en wil je meedoen: stuur dan even een e-mail naar
info@enneagramplatform.nl
2. Opleidersmiddag voor PEP-leden op zaterdag 6 februari 2021.
Zaterdag 6 februari 2021 organiseert het PEP een opleidersmiddag voor haar leden. Deze middag is
bedoeld voor PEP-leden die opleidingen geven of van plan zijn om een opleiding op te gaan zetten. We
willen tijdens deze middag met elkaar van gedachten wisselen over het Enneagram opleidingsaanbod in
Nederland. Welke ideeën er leven, waar mogelijke samenwerkingen kunnen ontstaan. Dus ben je hier zelf
ook mee bezig en wil je daarover brainstormen met collega PEP leden, schrijf je in d.m.v. het zenden van
een e-mail naar info@enneagramplatform.nl dan maken we er samen een mooie middag van. We hebben
een zaal gereserveerd bij Het Ampt van Nijkerk te Nijkerk. Mocht een en ander niet door kunnen gaan
wegens corona perikelen dan zullen wij een online meeting houding. Hebben jullie nog vragen of willen jullie
van te voren nog ideeën inbrengen, neem dan contact op met Charlotte bel of app: 06-53362104 of met Els
bel of app: 06-30493671.
3. PEP-dag op vrijdag 26 maart 2021.
De wegens corona uitgestelde PEP-dag met als thema “De verhalende traditie” is nu vastgesteld op
vrijdag 26 maart 2021. Het is voor het PEP een afwijkende datum, daar vrijdag 2 april valt op Goede Vrijdag.
In verband met het plannen van mogelijk lange weekenden weg of eerder huiswaarts willen keren van de
leden op die dag, is er dit jaar voor 26 maart 2021 gekozen.
Jeanette van Stijn zal deze dag ons de principes en technieken van de verhalende traditie leren.
Dus hou deze dag al vast vrij in de agenda!
Hopelijk zien we elkaar weer bij de PEP-activiteiten.

