Help mee aan de lustrumglossy! Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

De redactie van de Lustrumglossy '150 jaar
Ruimzicht' is op zoek naar mooie verhalen

150 jaar Ruimzicht

Uit de oude doos
Heb jij nog een leuke conviviumfoto? Bewaar jij
al jaren een parkeerboete van die ene keer op
een Ruimzichtbijeenkomst? Heb je nog een
geheime briefjeswisseling, een brasobject, een bijzonder cadeau of
jarenoude fles wijn van je huisgenoten? Heb je een diploma dankzij Aktie
Late Roepingen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
In de lustrumglossy willen we overblijfselen van toen laten zien: foto’s,
briefjes, berichten… Wat er maar uit de oude doos tevoorschijn komt.
Stuur een foto van alles wat je kunt vinden voor 1 juli naar
a.h.vanwettum@gmail.com en wie weet verschijnt jouw herinnering in
de enige echte lustrumglossy van Ruimzicht!

Om te noteren:
zaterdag 29
september 2018
viering lustrum
Woudschoten, Zeist

Enquête 'wie is de Ruimzichtenaar'
Ruimzicht kent vele gezichten: van internaat tot convivium, van Aktie
Late Roepingen tot coaching voor predikanten, van bestuur tot staf. Maar
hoe oud zijn Ruimzichtenaren? Wonen Ruimzichtenaren in steden bij
elkaar of ver van elkaar vandaan? Met deze enquête gaan we op zoek
naar Facts & Figures zodat we ter ere van het lustrum kunnen
presenteren: u, Ruimzichtenaar, één onder velen. (geschatte invultijd: 3
minuten)
https://qtrial2018q2az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bvF4XVk5zeunWkZ
Lieve Florida
Trouw kent Lieve Beatrijs en wij kennen natuurlijk Lieve Florida. Heb je
altijd al een brandende vraag gehad voor onze Ruimzichtdominee maar
durfde je deze nooit te sturen? Nu heb je de kans om anoniem een vraag
te stellen onder een ludieke pseudoniem. Stuur jouw vraag voor 1 juni op
naar a.h.vanwettum@gmail.com en wie weet staat in de
lustrumglossy wel Florida’s persoonlijke antwoord op jouw vraag!
Namens de redactie heel hartelijk dank

Lustrumglossy
Help mee aan de lustrumglossy!

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
(030) 254 0248
NL89 INGB 0696 3614 18
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

