Ja, reken op mij!

Gebedspunten

Nieuwsbrief Nr.
2e kwartaal 2014

• Dankbaar voor de stand die we mochten hebben tijdens Opwekking.
• Dankbaar dat de operatie (dotteren) van voorzitter Wim goed is verlopen.
• Dankbaar dat we van de gemeente twee jaar het (ex)wijngoed als weiland mogen
gebruiken.
• Dankbaar dat we twee jaar over het Streekterpad mogen met bestemmingsverkeer.
• Bidden voor vrijwilligers om de werkschuur af te bouwen.
• Bidden voor een fijne vakantie voor cliënten en medewerkers van de stichting.
• Bidden dat de gemeente de kleine zorginstellingen niet laat verdwijnen.
• Bidden dat de overheid de zwakkeren in de samenleving niet nog meer kort op de
financiën.

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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Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE
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