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In deze nieuwsbrief geven we u weer een update van de vrijwillige hulpdienst van GrootAmmers.
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Matt 25:34-40

Het is november 2020 en
we kijken terug op een
jaar waarin we allemaal
dingen hebben
meegemaakt en
doorgemaakt die we
vooraf niet hadden
verwacht.
Ook als hulpdienst kregen
we hier mee te maken.
Welke hulp kunnen we
bieden aan de mensen
om ons heen? Gelukkig
wisten mensen ons nog te
vinden maar ook zagen
we dat u, zonder de
tussenkomst van de

hulpdienst, naar elkaar
omkeek. Er werden
boodschappen voor elkaar
gedaan en iedereen hield
elkaar extra in het oog.
Fijn en bijzonder om te
zien.
Ook zijn we dankbaar
voor u als vrijwilliger dat u
ook ons in deze tijd wilde
helpen met het oplossen
van de hulpvragen. We
konden de vragen die
binnenkwamen allemaal
beantwoorden. Dank u
wel voor uw blijvende
steun.

Coördinatoren

Gegevens

Dit jaar heeft er een
verandering plaats
gevonden in het team van
de coördinatoren. Na 4
jaar hebben we afscheid
genomen van Marlies de
Bruin. We zijn dankbaar
voor haar inzet de
afgelopen jaren.
Jolanda Baan heeft haar
plek overgenomen en is
de afgelopen tijd
ingewerkt als coördinator.
Petra van de Ree en
Jolanda Baan zijn nu de
vaste coördinatoren.

Mochten er afgelopen jaar
bij u nog wijzigingen zijn
geweest in
adresgegevens of
beschikbaarheid horen wij
dit graag. Mocht u
doordeweeks beschikbaar
zijn voor vervoersvragen
maar zijn we hier niet van
op de hoogte, wilt u ons
dan een e-mail sturen?

Nogmaals hartelijk dank
voor u betrokkenheid bij
de hulpdienst en we
hopen ook in 2021 een
beroep op u te mogen
doen.

Denkt u ook nu tegen het
einde van dit jaar opnieuw
aan de mensen om u
heen? Veel activiteiten
rond de kerstdagen gaan
niet door, zoals
bijvoorbeeld
samenkomsten,
zangavonden, Andere
Kerst en kerstdiners met
familie of kennissen. Juist
nu, in deze donkere
dagen voor Kerst, kan een
gevoel van eenzaamheid
optreden.
Deelt u iets van het Licht?

Telefonisch doorgeven
kan natuurlijk ook.
Soms wordt u regelmatig
gebeld, soms hoort u een
jaar niets van ons. Dit ligt
aan de vragen die gesteld
worden.

