Nieuws van Ruimzicht Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

Een lief bedankje van
een vertrekkende
bewoner (zie tekst
zijbalk) en een vrolijk
verslag van oudbewoner Lex van
Wieren die met zijn
cabaret de convivia aandeed. Hij is ook bereid bij
anderen een huiskamervoorstelling te komen
geven!

Woorden die spreken

Tijdens de beraadsdag maakten we kennis met de
aankomende penningmeester, Peter Eenshuistra.
In deze nieuwsbrief stelt hij zich voor. U kunt hem
zelfs bellen. Hou er dan wel rekening mee dat hij
gaat uitleggen wat de financiele commissie inhoudt
en dat we graag iemand erbij hebben die verstand
heeft van vastgoed. Ben of ken jij diegene? En ben
je bereid een paar uur van je tijd vrij te maken voor
Ruimzicht? Lees dan de 'vacaturetekst' en reageer.

Logica
brengt je van A naar B

De voorzitter van het bestuur vertelt over de
beraadsdag. Die dag was zinvol en leuk, zoals
altijd. We spraken over het predikantschap, n.a.v.
het synoderapport Geroepen en Gezonden. Saaie
kost? Nee hoor, we hadden nog uren kunnen
doorpraten. Dat is omdat het ondersteunen van
predikanten Ruimzicht na aan het hart ligt. We
geven daar al handen en voeten aan door middel
van individuele coaching, en dat krijgt nu een
vervolg met Teamcoaching. Daarover vertel ik in de
volgende nieuwsbrief meer.
Het is nog een beetje zomertijd.
Geniet van zon en licht
en ontvang mijn hartelijke groet,

Verbeelding
brengt je overal
A. Schweizer

Woorden van dank
Bedankt voor de
mogelijkheid van vele mooie
jaren. Jaren van groei, bloei
en bemoei.
Veel dankbaarheid,
vriendschappen en
waardevolle momenten later,
en rijker!
Bedankt voor alle zorgen,
gemaakte ramen en
convivia-dagen.
Bedankt voor de mooie tijd!
❤
Een lief bedankmailtje van een
vertrekkende conviviumbewoner

Ds Florida de Kok

PS

Van de voorzitter
Op 24 augustus kwam
het bestuur bijeen voor
de jaarlijkse
beraadsdag. Vanwege
corona konden we
niet, zoals gebruikelijk, een convivium bezoeken,
maar kwamen we bij elkaar in een kerkgebouw in
Haarlem, waar een van ons werkt op het snijvlak
van kerk en buurt. Lees verder

Peter Eenshuistra stelt zich voor
Even voorstellen:
Peter Eenshuistra, a.s.
bestuurslid
/penningmeester van
Ruimzicht. Ik ben sinds
enige jaren
gepensioneerd als
algemeen directeur
van het Pensioenfonds
Predikanten. Nu nog bestuurlijke bezigheden zoals
lees verder

Ons kwam ter ore dat het
voormalige internaat Nieuw
Ruimzicht in Doorn wordt
gesloopt om plaats te maken
voor een luxe
appartementencomplex. Erg
jammer dat dit tastbare stuk
geschiedenis van Ruimzicht
gaat verdwijnen. Wie het
pand nog een keer wil zien,
zal snel moeten zijn. Schrale
maar ook pijnlijke troost is
dat het complex 'Ruimzicht'
gaat heten.

Vacature financiele commissie
In de financiële
commissie van
Ruimzicht ontstaat een
vacature. De
commissie zoekt
iemand met ervaring op het gebied van vastgoed.
Hij of zij is bijvoorbeeld werkzaam (geweest) als
architect of in de woningbouwsector. Lees verder

Huiskamercabaret - Lex van
Wieren
Nadat ik (Lex van
Wieren, Tout Passe
2013-2016) op het
30ste lustrum in 2018
al Ruimzicht-cabaret
mocht verzorgen, ben
ik nu de huiskamers
ingegaan lees verder

Personalia
Geboren:
24-02-2021 Joachim (Bastian Jan) zoon van Geurt Henk Spruyt (Tout Passe) en Anne
Marie Spruyt-Rijken
Getrouwd:
Op 28 mei Rhodé de Jonge (Akapella) met Dennis Hout
op 2 juli Maurits Schouten (Akapella) en José Euwema
Op 2 juli Joël ten Cate (De Stadhouder) en Jolien van de Weitgraven
Overleden
Op 16-04-2021 Frans Jan Brinkman (Nieuw Ruimzicht), emeritus predikant op de leeftijd
van 78 jaar
Op 18-04-2021 René van der Rijst (Pakhuis London), predikant Haarlem Noord en
Spaarndam op de leeftijd van 56 jaar
Gekomen in:
Pakhuis London: Dani van Beusekom, Joar Smelt, Tessa Boonstra, Roos Leurink
De Hooge Stoep: Job van der Rijst, Nathan Pieterse, Sophie Koppejan
De Stadhouder: Luuk Kieviet
Akapella: Pieter Hazenoot, Jesse van der Jagt
Tout Passe: Koen van de Kieft
Casa Mundo: Hester Opmeer, Arien Dekker Tirsa Bos
Vertrokken uit:
Pakhuis London: Ruben Wagenvoort, Daniël Bremmer, Daan van der Giezen, Mirjam
Verbaan, Aaron Migchels
De Hooge Stoep: Noah van der Bijl, Josefien Koet, Katia Leal Kazakakou,
Villa Spina Rosa: Isabel van Winden
Tout Passe: Sylvano Kooij
Akapella: Maria Becker,
Casa Mundo: Christaan Schoonenberg

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

