
 
Lieve familie, vrienden en collega’s van Angarath,  
 
Na vele jaren van hard werken is het eindelijk zo ver: Angarath 
mag haar proefschrift gaan verdedigen op vrijdag 9 april 
aanstaande! Promoveren gaat op dit moment helaas anders 
dan gebruikelijk, maar samen met jullie kunnen we er toch een 
onvergetelijke dag van maken! 
 
Promotieplechtigheid 
De promotieplechtigheid start stipt om 14.30 uur met een 
inleidend praatje, ook wel 'lekenpraatje' genoemd, waarin 
Angarath in vogelvlucht haar onderzoek voor het grote publiek 
zal toelichten. Om 14.45 start de plechtigheid van de 
verdediging. Publiek kan niet fysiek aanwezig zijn en 
waarschijnlijk zal Angarath ook vanuit huis haar proefschrift 
online verdedigen. De plechtigheid is wél via een livestream te 
volgen; zie ook de uitnodiging. 
 
Whatsapp na afloop 
Angarath zou het erg leuk vinden om te weten wie de promotie via de livestream hebben 
bijgewoond.  Heb je de livestream gevolgd, wil je haar dan na afloop een WhatsApp-bericht 
sturen? Met een rij binnenkomende felicitaties krijgt Angarath zo ook nog een beetje de beleving 
van een receptie. Je kunt een app-bericht sturen naar het nummer van Angarath: 06-39140107. 
Tip: vermeld je naam erbij zodat meteen duidelijk is van wie het bericht afkomstig is. 
 
Online promotiefeestje 
Het is natuurlijk ook leuk om Angarath persoonlijk te kunnen feliciteren met haar nieuwe titel 
van doctor, ook al kan dit niet tijdens een receptie op locatie. Daarom willen we je namens 
Angarath graag uitnodigen voor een online feestje. Dit zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 april 
tussen 20.00 en 21.30. 
Om een geslaagd feestje te kunnen organiseren, maken we kleinere groepjes van 
‘gelijkgestemden’, zoals familieleden, vrienden en collega’s. Angarath komt bij elk groepje even 
langs, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om haar persoonlijk te spreken. Als je wilt deelnemen 
aan dit promotiefeestje, meld je dan aan voor 5 april bij de paranimfen. Na aanmelding ontvang 
je na 5 april een link (+ toelichting) waarmee je aan het online feestje kunt deelnemen. Elk 
groepje krijgt een eigen starttijd. Zo kan Angarath bij elk groepje langskomen en de felicitaties in 
ontvangst nemen. 
 
Cadeautip en liever geen bloemen 
Overweeg je een cadeau, maar weet je niet wat te geven? Stuur liever geen bos bloemen. 
Angarath zou graag een blijvende herinnering aan de promotie willen realiseren (bijvoorbeeld in 
de vorm van een mooi schilderij, of een boom of een beeld in de tuin). Wellicht wil je daar een 
financiële bijdrage aan leveren? Je kunt dit voor 5 april aangeven bij de paranimfen, wij zorgen 
dat we Angarath tijdens haar feestje in één keer een mooie bijdrage kunnen overhandigen 
(inclusief kaartje namens degenen die daaraan hebben bijgedragen).  

https://vimeo.com/event/107744/
mailto:paranimfen.promotieAvdZ@gmail.com?subject=Aanmelden%20promotiefeestje
mailto:paranimfen.promotieAvdZ@gmail.com?subject=Bijdrage%20cadeau


Praktische zaken 
 Kijk op vrijdag 9 april live naar de promotieplechtigheid van Angarath via de livestream. 
 Heb je de livestream gevolgd, stuur dan na afloop van de promotie een felicitatie via WhatsApp 

naar Angarath (06-39140107). 
 Meld je voor 5 april aan voor het online feestje op vrijdagavond bij de paranimfen. 
 Na aanmelding ontvang je na 5 april de link (+ toelichting) voor het online feestje. 
 Cadeautip: financiële bijdrage t.b.v. een blijvende herinnering - via de paranimfen voor 5 april. 

 
Heb je nog vragen, of is iets onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op! 
 
Wij kijken er naar uit om er samen een speciale én feestelijke dag van te maken! 
 
Met hartelijke groet, 
 
de paranimfen, 
 
Tanja Gellweiler-Woeltjes & Elles Beekhuizen 
Mailadres: paranimfen.promotieAvdZ@gmail.com 
Tel: 06-18346047 (Tanja) / 06-22743222 (Elles) 
  

 
Tanja 

 

Elles 
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