Ja, reken op mij!

Gebedspunten

Nieuwsbrief Nr.
1e kwartaal 2014

• Danken voor de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat JM draait en dankzij
bouwwerkzaamheden kan groeien.
• Danken voor de planten voor de tuin, die we gekregen hebben van het EBC.
• Danken dat er een oplossing is voor het gebruik van het Streekterpad.
• Danken voor de groei van het aantal cliënten.
• Danken voor sponsoren die rolstoelvervoer en bouw werkschuur mogelijk maken.
• Bidden voor wijsheid bij de gemeenten voor alle veranderingen die op komst zijn in
de zorg en de maatschappij.
• Bidden voor cliënten en begeleiders voor een nuttige en gezellige dagbesteding.
• Bidden voor een goede invulling van het Kasteel op het Morren, zodat het niet verder
verwaarloost.
• Bidden dat de WMO ook voor kleine instellingen de mogelijkheid biedt goede zorg te
blijven verlenen.

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

Meer informatie?
Wij hebben het voornemen om 2 x per jaar een papieren nieuwsbrief te verspreiden en daarnaast via email enkele
keren per jaar. Wilt u in aanmerking komen voor regelmatige toezending; hetzij via email hetzij via de post, laat het ons
s.v.p. weten via info@jemaintiendrai.net of d.m.v. bijgaande antwoordkaart.
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JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.
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allemaal in het kader van nl doet. Een hele

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
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Even voorstellen, Gerard
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Van de bestuurstafel

