
uitnodiging

voor de presentatie van het nieuwe boek van Dick Verstegen

De tocht van het hart
op zondag 20 februari 2011 om 14.30 uur

in de grote zaal van Jewel Heart
centrum voor boeddhistische studie en meditatie
Hatertseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen (tel. 024-3226985)

De tocht van het hart bevat een rijke oogst aan levenservaring en 
wijsheid die zich direct verbindt met het hart van de lezer. Voor 
wie op zoek is naar een manier om het leven meer te omarmen en 
makkelijker om te gaan met de belemmeringen die zich voordoen, 
is dit boek een bron van hoop en inspiratie. Het bevat geen 
hoogdravende spirituele theorieën, maar omcirkelt aan de hand van 
reisimpressies, autobiografische en essayistische beschouwingen, 
poppenkastdialogen van Jan Klaassen en Katrijn, open brieven 
aan twaalf vrouwen, columns, korte notities en enkele haiku’s 
behoedzaam het mysterie van de liefde.

Een gedreven en herkenbaar boek voor mensen die niet langs de zijlijn van het leven willen staan, maar de 
behoefte voelen hun levenstocht bewust en ten volle te voltrekken. 

Programma
14.30 uur Ontvangst; koffie/thee

15.00 uur Welkomstwoord door Gerolf T’Hooft van uitgeverij Asoka

15.10 uur Inleiding door Nico Tydeman

15.30 uur Het Koor van Ellen Deimann zingt liederen die in De tocht van het hart voorkomen 

15.40 uur Inleiding Ton Lathouwers

16.00 uur
Het Kwartet In Dubio (Jonny Arnoldi, Coen Bosselaar, Ton Debets en Ellen Deimann) 
zingt de Hartsoetra op de tekst van de parafrase in De tocht van het hart

16.10 uur Inleiding Rients Ritskes

16.30 uur Jan Klaassen en Katrijn met enkele poppenkastdialogen uit De tocht van het hart

16.45 uur Dankwoord Dick Verstegen en uitreiking eerste exemplaar

17.00 uur Borrel en signeren boeken

Mogelijk laat ook boeddhistisch geïnspireerd improvisator en pedagogisch kunstenaar Peter Freijsen, alias 
Kabouter Pierelier, nog van zich horen tijdens deze middag.

Het bijwonen van deze presentatie is gratis. Wegens de verwachte grote belangstelling wordt aanmelding via 
info@asoka.nl zeer op prijs gesteld.
Jewel Heart ligt op minder dan 2 km lopen van het station. Er is ook een busverbinding (8 & 2). Parkeren bij 
voorkeur Muntweg ter hoogte van nr. 207 (tussen bibliotheek en politiebureau), tevens bushalte 8. Vandaar 
loopbrug over het spoor en rechtsaf Hatertseveldweg. Zie ook: www.jewelheart.nl/index.php/contact/route
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