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Onderwerp: Ontmoetingsdag Drenthe 5 oktober 2019
Geachte heer/mevrouw,
Wij nodigen u hierbij uit voor de Ontmoetingsdag Drenthe op zaterdag 5 oktober a.s.
Voor het ochtendprogramma hebben we dit jaar uitgenodigd:
• Adri van der Lingen, uitvaartbegeleidster bij De Laatste Eer te Woerden. Het is haar passie om in
samenwerking met de nabestaande zorg te dragen voor een warm en liefdevol afscheid dat als een
waardevolle herinnering door zij die achter blijven kan worden meegedragen.
Zie http://www.uitvaartcentrumwoerden.nl/voorstellen/
• Angela de Witte, Psychosociaal Counseler en kindertherapeut. Angela geeft o.a. Soemva training aan
kinderen, Soemva staat voor sociaal emotionele vaardigheidstraining. Ook heeft zij ervaring in begeleiding
van kinderen in rouw. Zie www.mijnzelfbeeld.nl
Beide dames wonen in Nieuwkoop en vullen elkaar zo goed aan dat ze samen graag het ochtendgedeelte
verzorgen.
Het thema voor deze ochtend is ‘tussen verlies en veerkracht’
Na de lunch volgt het middaggedeelte met de mogelijkheid om naar wens in groepjes met elkaar in gesprek te
gaan.
U bent van harte welkom op deze dag. De ontvangst is vanaf 9.30 uur.
Het programma is van 10.00 tot 16.00 uur. De locatie is De Bastogne, Dwingelerweg 2a, 7964 KK te Ansen.
Wij vragen voor koffie/thee en lunch een bijdrage in de kosten van € 12,50 p.p. U kunt het bedrag overmaken op
IBAN rekeningnummer NL25 RBRB 0955 5406 66 of contant betalen op de Ontmoetingsdag.
Wilt u uw komst aan ons doorgeven en met hoeveel personen u komt? Graag vóór 29 september in verband met
de catering. Dit kan bij Henny Roos, secretaris tel: 0592-352650 of via de mail info@snnzd.nl
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
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