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Together we’re one

Beste Lezers,
Door de aangescherpte Corona maatregelen hebben we besloten dat de Verbinding tijdelijk de deuren sluit. Als we
weer open gaan laten we jullie dat weten via de gebruikelijke kanalen. Een aantal activiteiten gaan wel door, deze
vind je in de Agenda. In deze nieuwsbrief ook de link voor het online koffiemoment.
Hartelijke groet
Marrie Boshuis

De volgende activiteiten gaan door:

Online Koffiemoment vanaf 25 januari
Met ingang van maandag 25 januari starten we weer met
ons online koffiemoment. Haak gezellig aan op
maandag-, woensdag-, of donderdagochtend van 10.0010.30 uur. Via onderstaande link kun je inloggen op het
koffiemoment.
https://join.skype.com/eEJPTn1jOcJ7
Lukt het niet laat het even weten aan Marrie M 06-257 61 765.

--Maaltijdservice gaat van start
Vandaar, donderdag 21 januari start het Leger des Heils aan
het Hofveld 21-23 met een maaltijdenservice:
afhaalmaaltijden voor mensen die door Corona in financiële
nood zijn gekomen.
De maaltijdservice is bedoeld voor die mensen die niet altijd
genoeg te eten hebben en niet over een pas van de voedselbank beschikken.
Iedere week is er de keuze uit een aardappel- of pasta-/rijstmaaltijd voor
slecht € 1,50. Vóór woensdag opgeven is nodig. Dit kan per mail
korps.apeldoorn@legerdesheils.nl of telefonisch 06-25761765. Iedere
donderdag tussen half vijf en zes uur kan men de maaltijd komen afhalen.

Het Online koffiemoment start
met ingang van 25 januari op
maandag, woensdag en
donderdagochtend van 10.0010.30 uur. De link staat in deze
nieuwsbrief
Ons Spreekuur voor verlengen van
voedselbankpas is op afspraak.
T 055-5223287
De Voedseluitgifte is op
woensdagmiddag 13.00-15.00 uur.
Informatie bij Marrie 06-25761765
De Maaltijdservice ophalen van
maaltijden kan donderdagmiddag
tussen 17.30 en 18.00 uur.
Aanmelden kan tot woensdag via
06-25761765 of
korps.apeldoorn@legerdesheils.nl
Houdt verder Facebook en onze
website in de gaten.

De verbinding is verbonden met jou….

Ine Voorham
06-25152176

Marrie Boshuis 06-25761765
marrie.boshuis@legerdesheils.nl

De Verbinding, Hofveld 21-23,
7331KB in Apeldoorn
www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn
www.facebook.com/LegerdesHeilskorpsApeldoorn

doen wat we geloven

