Lugduni-Batauorum, die XXIX mensis martii anni Domini MMXIX et anni Virginis CLXXIX

Betreft: Convocaat 1500e vergadering Collegium Theologicum c.s. ‘Quisque Suis Viribus’
Waarde broeders in Haar,
Op 19 februari jongstleden voltrok zich de 178e jaarwisseling van de Maagdelijke kalender, waarin
zich het quod semper uireat van Haar zonen tekent. Het betekent tevens dat een heuglijk feit aan de
horizon straalt: de 1500e vergadering van het Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Viribus is
aanstaande. Vanzelfsprekend is het strijdend Collegium van zins deze historische mijlpaal de
gepaste luister bij te zetten. Daarom mag ik u broeders uitnodigen om de eerste vrijdag in mei, te
weten 3 mei 179 A.V. deze 1500e vergadering bij te wonen. De feestelijke aangelegenheid zal
plaatsvinden in de bovenzaal van Café Einstein aan Nieuwe Rijn 19 te L.B., alwaar u vanaf 17:00 uur
onbesneden tijd van harte welkom bent voor een samenzijn in Vreugde, Vriendschap en Theologie
onder Haar rokken. Hier zullen wij, zoals te doen gebruikelijk, een drietal werkzaamheden aanhoren
en samen een uitgebreid diner genieten. Het programma luidt als volgt:

17:15 - Opening
18:00 - Werkzaamheid: Balanceren op een dun koord: de revisie van de Nieuwe
Bijbelvertaling – Broeder Sven
19:00 - Diner
20:45 - Werkzaamheid: Alle mensen worden broeders – een pleidooi voor (Haar)
broederschap – Broeder Sjoerd-Cees
22:00 - Werkzaamheid: Tempus edax, of: de jeugd van tegenwoordig – Broeder Henk
23:30 - Sluiting en eventueel een bezoek aan het Boompje

De kosten voor deelname aan de vergadering bedragen € 45,-. U kunt dit bedrag overmaken op
rekeningnummer NL89INGB0000395730, ten name van Quisque Suis Viribus. Tevens horen wij
graag per wederkerende duif van u of u aanwezig zult zijn.
Voor eventuele vragen omtrent de 1500e vergadering kunt u zich wenden tot de hoc tempore broeder
Ab-actis, per digitale duif te bereiken via info@quisque.nl of telefonisch op 06-83363747. Wij hopen
van harte u op 3 mei onder Haar rokken te mogen verwelkomen.
Semper Manet Vinculum

Broeder Rhijnvis
H.t. Ab-actis

