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Hengelo, 26 augustus 2019

Beste vriend, relatie of collega,
Op donderdag 26 september 2019 om 19.30 uur vindt in de Waterstaatskerk van Hengelo de presentatie
plaats van het boek Spiegelreis: een moslim en een christen op reis door elkaars geloof van Herman
Koetsveld en Enis Odaci. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezigheid te zijn. Dit boek markeert
onze 10-jarige samenwerking, een jubileum waar we trots op zijn.
Met een open blik en notitieblok in de hand gaan wij op reis door Nederland. We bezoeken elkaars
geloofsplekken en gaan op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen. Het is een reis vol verbazing,
ongemak en ontroering. Herman gaat onder andere in gesprek met Ahmadiyya en Soefi moslims. Ook
bezoekt hij queer moslims in Amsterdam. Enis bezoekt onder meer de Gereformeerde Gemeente in
Dordrecht en een Benedictijns klooster.
Uit onze bespiegelingen blijkt dat er niet zoiets is als dé islam of hét christendom. Ook wordt duidelijk
hoe belangrijk het is om over grenzen heen te kijken en zonder vooroordelen in gesprek te gaan. Zo
wordt de spiegelreis een hoopvolle reis naar de toekomst, zeker in een tijd waarin we dagelijks worden
verleid om niet meer nieuwsgierig te zijn naar de ander.

Programma:
19.30 uur: Opening
•
•
•
•

Welkomstwoord door Aart de Bonte, uitgeverij KOK Boekencentrum
Welkomstwoord door Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo
Toespraak door Herman Koetsveld en Enis Odaci
Uitreiking eerste boek aan de burgemeester

20.15 uur: Boeksignering
Na afloop kunt u de auteurs en elkaar ontmoeten, onder het genot van een kopje thee en koffie.
Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via
info@enisodaci.nl
Wij kijken uit naar uw komst!
Herman Koetsveld
Enis Odaci
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