Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 28
3e kwartaal 2019

Wij danken:

+ Dat onze oud-stagiair Ilse Haverkamp ons team komt versterken
+ Voor de saamhorigheid en inzet van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers
+ Dat de Heere ons elke dag weer voorziet in alles wat we nodig hebben
+ Dat we in vrijheid de naam van God op onze boerderij mogen grootmaken

Wij bidden:

+ Om een stagiaire die ons team wil komen versterken
+ Om de komst van nieuwe cliënten
+ Dat Ilse als collega een fijne tijd bij ons mag hebben
+ Of de Heere zich wil ontfermen over de gezondheid van één van onze vrijwilligers,
wiens situatie reden tot zorg geeft

Cliënten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
of telefonisch via 0525-656884. Meer informatie vindt u op
www.jemaintiendrai.net

stuur de bon in of stuur een
mail naar info@jemaintiendrai.net

#

Raak betrokken...

Postadres secretariaat:
Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Bankrekening : NL.42.RABO.0.1624.65.181 t.n.v. Jemaintiendrai
bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.
Let op: bezoekers kunnen parkeren via de toegangsweg tegenover
Schiksweg 34 Oosterwolde. Parkeren aan de kasteelzijde is niet toegestaan

Meer informatie?
Wij hebben het voornemen om 4 x per jaar onze nieuwsbrief te verspreiden, zowel op papier als digitaal. Wilt u onze
nieuwsbrief ook ontvangen, via email of via de post, laat het ons dan weten via info@jemaintiendrai.net of door middel
van bijgaande antwoordkaart.
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kwam stichting Je Maintiendrai langs en hoewel ik er

Philips werd verwoest. Ook heb ik meegemaakt dat

Ik meld mij aan:
 a ls Cliënt. Neem contact met mij op
 als
 vrijwilliger. Neem contact met mij op
ik wil voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen
ik wil voortaan de nieuwsbrief per post ontvangen
ik wil gebedspartner worden
ik wil sponsor worden

de behoefte aan dagbesteding ontstaan. Uiteindelijk

naar beneden vallen waarbij o.a. de fabriek van

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE
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Naam:

Ik ben tijdens de heftige oorlogsjaren opgegroeid

Adres:

Met het verstrijken van de jaren en de lichamelijke en

Woonplaats:

Van de bestuurtafel,

Mijn naam is Kees Schiebaan en ik ben 82 jaar oud.

Email:

Tel.:

Even voorstellen…

