De eeuw van haar vader Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

Op Facebook haalt
iemand herinneringen
op aan zijn tijd in
Convivium De Hooge
Stoep. Het
regenachtige weer
nodigt uit tot opruimen
en uitzoeken. En wat vindt hij: een lustrumkwartet
uit 1997. Dat het veel langer terug kan, blijkt uit de
foto's in deze nieuwsbrief. Ik kreeg ze van een
mevrouw wier vader nog op Ruimzicht had
gezeten. Ja, 'nog'. We hebben het over écht lang
geleden, toen in Doetinchem het internaar van
Ruimzicht was gevestigd. Het zwart-wit van de
foto's getuigt ervan.
Ook historisch, maar dan ruim 100 jaar later, is het
drieschapsberaad. Voor het eerst in onze
geschiedenis vond dat online plaats; een
bijzondere ervaring. We mogen wel zeggen dat
Ruimzicht met zijn tijd mee gaat. Dat geldt ook voor
de adminstratie van Ruimzicht. Wat dat met
dagbesteding te maken heeft, leest u in het laatste
artikel.

Woorden die spreken

Spreid je vleugels,
prachtig kind
laat je dragen door de wind
volg je hart, je idealen
vul je dagboek met verhalen.
Je hebt de wereld aan je
voeten
laat de mensen jou
ontmoeten
en als het ergens op de rit
soms heel even tegenzit
en je je alleen voelt in de
nacht
weet dan, dat ik op je wacht.
Overgenomen van een geboortekaartje
dat aan Ruimzicht werd toegestuurd

Ik wens u een goede dag en veel leesplezier,
Ds Florida de Kok

Nieuws
De eeuw van haar vader
Van een trouwe
Ruimzicht begunstiger
ontving ik enkele foto’s
uit de nalatenschap
van haar vader. Ten
tijde van de foto’s was
hij nog niet haar vader,
maar een jonge knaap die op het internaat in
Doetinchem verbleef. Hij woonde er samen met
tientallen andere jongens en volgde er onderwijs.
Lees verder

Drieschapsberaad online
Voor het eerst in de
geschiedenis van
Ruimzicht werd het
jaarlijkse
drieschapsberaad
online gehouden. Tijdens zo’n beraad komen zaken
aan de orde die voor de convivia van belang zijn.
Een drieschap wordt gevormd door een pontifex
(‘bruggenbouwer’), een Hoofd Huishouding (HoHu
of HC) en penningmeester (Penni of Fiscus). Een
impressie in verslagvorm. Lees verder

Waardevolle bijdrage
Om de zoveel tijd
wordt de Ruimzicht
administratie
opgeschoond. Dat
moet natuurlijk op AVG
verantwoorde wijze.
Ruimzicht heeft ervoor
gekozen dat te laten
doen bij de
dagbesteding van
InteractContour in
Nunspeet. Lees verder

Personalia
Geboren:
27-09-2020: Leny Elizabeth (Lette) Romkes, dochter van Marrit Bassa (De Stadhouder)
en Maarten Romkes en zusje van Joppe
01-11-2020: Jiska Christina theodora Elgersma, dochter van Judith OVervliet (Moeshoes)
en Edwin Elgersma en zusje van Tobias
Gedoopt:
Op 27-09-2020 Amos Antoine Willem Hansen, zoon van Isabelle & Marie HansenCouturier
Overleden
Op 28-06-2020 ds. K. Beuckens
Op 30-09-2020 de heer D. Mooij
Gekomen in:
De Hooge Stoep: Sarah de Klerk
De Stadhouder: Joost Verkade
Tout Passe: Rhodé van Eldik
Akapella: Jonas Wolthaus
Vertrokken uit:
De Hooge Stoep: Britt Dekker
De Stadhouder: Hilbert ter Horst
Tout Passe: Leanne Spierings
Akapella: Dani Goosen
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