Lustrum 150 jaar Ruimzicht & aanmelding Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

'... met takken
naar de
toekomst...'

Woorden die
spreken

Zaterdag 29
september viert
Stichting Ruimzicht
haar 150 jarige
bestaan met
een lustrumfeest.
VAKANTIE
Tijdens het middagprogramma maakt ds.
Rosaliene Israël in een lezing de balans op
van 150 jaar studeren, wonen en bezinnen.
Israël, oud-bewoonster van convivium Tout
Passe, doet promotieonderzoek naar
christelijke leefgemeenschappen.
Aan het daaropvolgende panelgesprek
nemen onder meer PThU-hoogleraar prof. dr.
Henk de Roest en dr. Desiree Berendsen
deel. Er zal cabaret zijn – Van Petegem &
Zitman en Van Wieren becommentarieren
met een knipoog de geschiedenis van
Ruimzicht - én het eerste exemplaar van de
enige echte Ruimzichtglossy wordt
gepresenteerd.

God,
geef mij een hart
dat een verrassing
beleeft,
gewoon thuis
of heel ergens anders
waar ik nog nooit over
gedroomd had,
te mooi om waar te zijn,
te nieuw,
te anders
dan het gewone
van alledag.

Beraadsdag 2018

Na de groepsfoto sluiten we het
middagprogramma af met een Liturgisch
Moment in de kapel m.m.v. conviviumkoor
Ad Hoc o.l.v. Kees de Bruin.
Wie dan nog energie over heeft... 's avonds
genieten we van een grandioos gala m.m.v.
jazz zangeres Carmen Melissant en DJ Gerb.
Wees van harte welkom. Aanmelden kan hier
Een fijne zomer gewenst!
Florida de Kok,
predikant Stichting Ruimzicht

Het kon natuurlijk ook
niet anders: tijdens de
jaarlijkse beraadsdag van
het bestuur werd ook
Hotel Villa Ruimzicht in
Doetinchem aangedaan.
Hier begon het allemaal.
Dit pand was ooit het
onderkomen voor
'jongelieden' die zich
voorbereidden op de
studie theologie. Nu kun
je er heerlijk eten en
drinken. En het alsof het
zo moet zijn: het ligt aan
de Ruimzichtlaan 150.
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