
What do you believe? 
 

“An amazing experience” 
“The questions are incredibly relevant” 
“I finally found an opportunity to think 

about my life” 
“Interesting and thought-provoking 

discussions” 
“It’s a great programme” 

 

SYCAMORE 
 

Sycamore is an informal course about 
the Christian faith and its relevance 

for life today. 
It gives you space to meet other people, 

share ideas, explore your beliefs, and 
think about questions that really matter. 

 
 

Each Sycamore session involves a short 
film and plenty of time for discussion, 

in both English and Dutch. 
 
 

Everyone is welcome. 
 

Trailer 
sycamore.fm 

 
Where 

Meeting Center O.L.Vrouwekerk 
Keizersgracht 218 B Amsterdam 

 
When 

Thursday evenings 8:00 pm - 10.00 pm 
April 13 and 20; May 4, 11 and 25; 

June 1 and 8 
 

Contribution 
€ 25 for space, material and coffee. The 

first session is without obligation and 
free of charge. After that you can decide 

about further participation. 
 

Contact and Registration 
sycamore@olvkerk.nl 

 Waar geloof jij in? 
 

“Een geweldige ervaring” 
“De vragen zijn ongelooflijk relevant” 
“Ik vond eindelijk een kans om na te 

denken over mijn leven” 
“Interessante en tot nadenken 

stemmende discussies” 
“Het is een geweldig programma” 

 

SYCAMORE 
 

Sycamore is een informele cursus over 
het katholieke geloof en de relevantie 

ervan voor het leven van vandaag. 
Het geeft je de ruimte om andere 

mensen te ontmoeten, ideeën uit te 
wisselen, je geloof te verkennen en na te 
denken over vragen die er echt toe doen. 

 
Elke Sycamore-sessie omvat een korte 

video en alle ruimte voor reacties, 
vragen en gesprekken in zowel 

Nederlands als Engels. 
 

Iedereen is welkom. 
 

Trailer 
hoevindjeGod.nl/sycamore 

 
Waar 

Ontmoetingscentrum O.L.Vrouwekerk 
Keizersgracht 218 B Amsterdam 

 
Wanneer 

Donderdagavonden 20.00 - 22.00 uur 
13 en 20 april; 4,11 en 25 mei; 

1 en 8 juni 
 

Deelnemersbijdrage 
€ 25 voor ruimte, materiaal en koffie. 

De eerste sessie is vrijblijvend en gratis. 
Daarna kun je besluiten over verdere 

deelname. 
 

Contact en aanmelding 
sycamore@olvkerk.nl 

 




