Lang leve het enneagram
Eindelijk weer een PEP-dag in november waar we elkaar kunnen ontmoeten.
Het wordt een speciale dag voor PEP-par cipanten en oud-par cipanten, want het PEP bestaat nu 15
jaar. En speciaal is ook dat we mogelijk afscheid gaan nemen van het PEP.
Afscheid van het PEP?
We ze en de feiten op een rij:






Het bestuur bestaat nu uit twee personen
Diny Eggen, secretaris van het PEP, stopt 8 november met haar werkzaamheden als
bestuurslid;
Piet van Gijssel, penningmeester, stopt per 31 december 2021;
De oproep van Frits van Kempen voor nieuwe bestuursleden en kerngroepsleden hee tot
nu toe niets opgeleverd;
De kerngroep bestaat nu nog uit 3 mensen, waarvan er één wil stoppen.

Een voorlopige conclusie is dat het PEP in de huidige vorm niet meer levensvatbaar is.
Wat doet het bestuur nu?
Het bestuur laat zich in deze periode bijstaan door de adviesraad, die sinds 10 juni opnieuw is
ingesteld. De raad bestaat uit Frits van Kempen, Leo Castelein en Thieu Heijltjes
Komende maanden werken we een enquête uit met het doel om goed zicht te krijgen op wat jullie
belangrijk vinden rond het enneagram en het PEP. Deze enquête krijgen jullie in augustus en onze
vraag aan jullie is om deze binnen twee weken terug te sturen.
Enneagram
Wat heel bijzonder is dat in gesprekken met adviesraad en kerngroep het enthousiasme over het
enneagram direct komt bovendrijven en er direct veel ideeën en plannen zijn om mee aan de slag te
gaan. Kortom: Het enneagram lee .
Samen met jullie zoeken we een vorm waarin dit gestalte kan krijgen.
Reac es zijn hartelijk welkom.

Piet: tel. of app 06-44632529
Diny: tel. of app 06-13802679

***

Beste mensen.
Nog even een rechtstreekse persoonlijke noot van jullie secretaris via deze weg.

* Ja, Diny stopt per 8 november a.s. met haar PEP-secretariaatswerkzaamheden ! *
Niet omdat ik het PEP of het Enneagram geen warm hart meer toedraag. Wél omdat het nu jd voor
mij is om nieuwe stappen te ze en met Het Wendbare Pad Levenskunst.
Ik heb in de afgelopen bestuursperiode héél veel geleerd. Veel ervaringen zal ik meenemen in mijn
rugzak om deze ook aan anderen door te geven.
En een ieder die nog twijfelt om het secretariaatsstokje van mij over te nemen: ga de uitdaging aan,
neem contact met mij op en we maken er samen een ﬁjne overdrachtsperiode van.
Ook voor nadere informa e of anderszins: neem gerust contact met mij op, via het e-mail account
van het PEP of met mij privé.
Diny.

***

KOMENDE PEP-ACTIVITEITEN:
22 juni 2021. Vervolg online opleiders bijeenkomst. (Aanvang 16.00 uur).
24 juni 2021. Online workshop: Reis rond de cirkel Enneatype 9. (Aanvang 20.00 uur).

5 november 2021: PEP-DAG MET EEN SPECIAAL TINTJE !!
10-11 uur PEP: resultaten enquete – werkgroepen
11 – 16.30 uur Trityping met Gonnie, met tussen jds een feestelijke lunchpauze.
Gonnie neemt ons mee in de wereld van het Tritype® met behulp van prak sche oefeningen, korte
toelich ngen, scherpe vragen en leuke demonstra es. Gonnie zegt er zelf over: “Na aﬂoop van de
workshop heb je een antwoord gevonden op de volgende negen vragen…
Zie voor meer informa e en aanmelding de website: h ps://www.enneagrampla orm.nl/pep-dag/.
Par cipanten krijgen extra kor ng en betalen slechts €25,- voor deze dag.
16.30 - Afslui ng met een borrel en lekkere hapjes – een toost op 15 jaar PEP.

SAFE THE DATE!!

Het PEP-bestuur wenst jullie een hele goede zomer periode!
Geniet van alle ﬁjne momenten en van alle volgende stappen
naar volledige vrijheid !!
Piet en Diny.

15 JAAR PEP:
* Goede constante stabiele aanwezigheid van veel PEPleden jdens PEP-dagen.
* Enthousiaste inspirerende werkgroepen.
* Online ac viteiten.
* Met trots kijken we terug op de vele sprankelende
PEP-ac viteiten in de afgelopen 15 jaren.
* Hoopvol blikken we naar de toekomst …….

