Gezamenlijke inzet voor welbevinden predikanten Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

Predikantenverzekeraar
Dominass en
Stichting Ruimzicht
zijn deze maand
een bijzondere
samenwerking
aangegaan. Predikanten die bij Dominass
aanvullend verzekerd zijn, kunnen bij
Ruimzicht aankloppen met werkgerelateerde
hulpvragen.
Ruimzicht heeft alle expertise in huis om
kundig op vragen van predikanten in te
gaan, ontdekte Hans van Klaarbergen van
Dominass. Het gaat om het traject ‘coachen
naar bevlogenheid‘ dat Ruimzicht speciaal
voor predikanten heeft ontwikkeld. Wat ons
als organisaties bindt, is de inzet voor het
welzijn en het welbevinden van predikanten
en hen te ondersteunen in hun werk. Vanuit
heel verschillende perspectieven vullen we
elkaar aan en kunnen we doen waar we goed
in zijn.
Blij zijn we ook met de komst van een
nieuwe medewerkster. Yneke Kooij vervangt
per 1 mei Hanneke Verschoor die de
pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Wij
wensen Yneke veel plezier en succes toe!
Ds Florida de Kok

Nieuws
Nieuw bondgenootschap
richt zich op welbevinden
dominees

Woorden die
spreken

Ik ben zacht gevallen
goed terechtgekomen
de zwaartekracht heeft
eindelijk
bezit van mij genomen
En ik voel de vaste grond
ik verlang niet meer naar
vroeger
ik weet waarvoor ik
vechten wil
en wie mij zal behoeden
Dus laat de schepen nu
vertrekken
deze haven geeft
vertrouwen
geeft mij grond om op te
bouwen
dus vrienden, ik zal mij
hier wel redden
Het
zijn
Het
zijn
Het
zijn
Het
zijn

is goed om hier te
is goed om hier te
is goed om hier te
is goed om hier te

Stef Bos

Predikanten die
verzekerd zijn bij
Dominass kunnen
zich sinds deze
maand zonder
kosten richten tot
Stichting Ruimzicht met werkgerelateerde
hulpvragen. Predikantenverzekeraar
Dominass en Ruimzicht, dat zich ten doel
stelt predikanten te ondersteunen in hun
ambt, hebben daartoe een overeenkomst
gesloten. lees meer

Yneke Kooij nieuw bij
Ruimzicht
Woensdag 1 mei jl.
ben ik aan de
uitdagende
opdracht begonnen
om Hanneke
Verschoor op te
volgen als
managementassistente. lees
meer

Dominass en Ruimzicht gaan
samenwerken
'Coachen naar bevlogenheid'

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

