Oktober: ons digitale blad 'valt' in uw mailbox Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

'Ik heb nooit in mijn
leven iets geleerd
van iemand die het
met mee eens was';
het is een citaat uit
mijn succesagenda
die opengeslagen
naast mijn laptop ligt. Waarom deze tekst me
opvalt? Als bestuur zitten we doorgaans op
een lijn, tegelijkertijd houden we elkaar
scherp. Vooral tijdens de jaarlijkse
beraadsdag nemen we de tijd voor een goed
gesprek. Wat zijn de uitdagingen waar we
voor staan? Welke accenten moeten we
(ver)leggen? In deze nieuwsbrief een korte
impressie door de voorzitter. En verder:
maak kennis met het nieuwe studentbestuurslid Emy en ontdek wat het kruis op
het dak van Casa Mundo te maken heeft met
een jongetje genaamd Ronnie.

Woorden die
spreken

Twee of drie
Waar twee of drie
in uw naam
geloof delen
hoop koesteren
liefde schenken daar bent U in hun
midden
als bron van leven

Alfred Bronswijk

Met vriendelijke groet,
Ds Florida de Kok
PS op de foto de eettafel van convivium De Hooge Stoep met
op de muur een creatieve uiting van de bewoners zelf.

Nieuws
Over Ronnie en het kruis op
het dak van Casa Mundo
Een
woensdagmiddag in
juni, rond een uur of
twaalf. De hele
ochtend had er al
rumoer in het huis
geklonken. De grote kerkzaal galmde van het
getimmer. Lees verder

Voorstellen: nieuw studentbestuurslid
Hallo allemaal, mijn
naam is Emy
Vijverberg, en ik
mag mijzelf het
nieuwe studentbestuurslid van
Ruimzicht noemen.
Ik zal proberen mij
kort voor te stellen en te vertellen hoe ik hier
terecht ben gekomen. lees verder

Van de bestuurstafel
Op 20 augustus
hield het bestuur de
jaarlijkse
beraadsdag. De dag
wordt steeds in een
andere plaats
gehouden en dit
jaar was Amsterdam aan de beurt. We
begonnen met een bezoek aan het
convivium De Hooge Stoep lees verder

Personalia
Verloofd:
12-08-2019: Alexandra Matz en Janwillem de Haan
Huwelijk:
29-06-2019:
09-08-2019:
06-09-2019:
18-09-2019:
27-09-2019:

Evanne Nowak en Patrick Nederkoorn
Elsbeth van de Wetering en Dennis Kouwen
Emmelie Munnike en Arie Bijl
Nelly Trapman en Bernard Slaa
Willeke Verduijn en Bram van Dijk

Gekomen in:
Moeshoes: Peter Hansum
De Hooge Stoep: Dorinde Minderman
Casa Mundo: Tshepiso Mashele
Casa Mundo (internationale studenten): Emmanuel Afari, Stanislav Bondar,
Stephan Kumm, Lallawmzuali JH, Kwame Oppong-Konadu, Ngayungwon Tollin
Thumra, Haposan Cornelius Sinaga, Vanie Sharleen Setyono
Vertrokken uit:
De Hooge Stoep: Jonathan Wagenvoort
Tout Passe: Anna Noteboom
Moeshoes: Timon Beeftink
Casa Mundo: Jonás Zejfart

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.
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