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Together we’re one

Beste Lezers,
Moeilijke tijden nog steeds. Maar probeer positief te blijven en help de mensen om je heen als dat kan. Oog houden
voor elkaar dat is belangrijk. In de agenda staan onze activiteiten. Zodra de ontmoetingsplek weer open gaat
informeren we je daarover via de inmiddels bekende kanalen. Verder in deze nieuwsbrief stelt Linda, onze nieuwe
collega, zich voor. En vergeet vooral niet op de achterkant van deze nieuwsbrief daar vind je nog een leuke
verrassing.
Hartelijke groet
Marrie Boshuis

Koffietijd bij de Verbinding
Sinds de lockdown zijn we weer gestart met Online koffiedrinken.
Elke maandag, woensdag en donderdag ochtend kun je aanhaken via
skype via de volgende link: https://join.skype.com/eEJPTn1jOcJ7
Gezellig als je meedoet. We kunnen elkaar even spreken en horen
wat iedereen beleeft.

Linda stelt zich voor…
Hallo allemaal,
Deze woorden waarin ik mijzelf voorstel zijn gericht
aan jullie, terwijl ik heel benieuwd ben naar wie jullie
zijn! Daar hoop ik, wanneer het allemaal weer kan,
tijdens koffiemomenten achter te komen. Ik zie er
enorm naar uit om samen met jullie op te trekken in ‘De Verbinding’.
Als missionair jeugd- en jongerenwerker zal ik in het korps een
jongerenprogramma gaan bedenken en opstarten. Daarnaast ben ik
de rechterhand van korpsofficier Ine Voorham en ga ik samenwerken
met Marrie Boshuis.
Wie ben ik? Mijn naam is Linda, ik werk al ruim 1,5 jaar bij het Leger
des Heils, ik ben 23 jaar, ik woon in het kleine maar fijne dorpje Elst,
ik maak graag Worship muziek met mijn gitaar, geniet intens van
ritselende bladeren tijdens een wandeling in het bos en… ik houd van
echte verbinding met mensen. Ik weet zeker dat God het verlangen
in mijn hart gelegd heeft om (jonge) mensen te verbinden op een
plek waar ze mogen komen zoals ze zijn.
Er zijn nog honderd dingen te vertellen en ik zou duizend vragen uit
nieuwsgierigheid aan jullie willen stellen. Daar zal vast genoeg tijd
voor zijn in de toekomst. Hopelijk tot snel en veel zegen!

Denk mee en laat horen wat je belangrijk vindt?
Heb je een goed idee voor de doorstart als de
richtlijnen dat weer toelaten? Laat het ons weten
dan kijken we of het kunnen realiseren.

doen wat we geloven

De Verbinding is momenteel gesloten voor
ontmoeting. De volgende activiteiten gaan
door:
Het Online koffiemoment is elke maandag-,
woensdag- en donderdagochtend van
10.00-10.30 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
M 06-25761765
De Maaltijdservice ophalen van maaltijden
kan donderdagmiddag tussen 16.30 en
18.00 uur. Aanmelden kan tot woensdag via
korps.apeldoorn@legerdesheils.nl of bel
06-25761765.

Houdt verder Facebook en onze website in
de gaten.
https://www.facebook.com/LegerdesHeilskorps
Apeldoorn
https://www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn

Rebus

Een klein cadeautje
‘Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets liefs dan heeft
elke dag iets positiefs.’ Dat willen we de volgende week
invulling geven. De mensen die deze nieuwsbrief per
post ontvangen krijgen daar een klein aardigheidje bij.
Krijg je de nieuwsbrief per mail, kom dan een keertje
langs. We hebben een klein positief aardigheidje voor
jullie klaarliggen (zo lang de voorraad strekt).

Weet je het antwoord op deze rebus. Stuur je
antwoord voor 28 februari naar
korps.apeldoorn@legerdesheils.nl en maak kans op
een klein prijsje.

Zoals Nellie schrijft laten we de positiviteit ‘lekker laten
stromen’. Wil je iets delen over een je hobby, een leuk
verhaal of een goed idee voor deze nieuwsbrief. Laat het
ons weten.
Tot snel!

---DOE IETS GEKS

Hallo allemaal

DENK IETS MOOIS

Hallo allemaal ik wil eventjes wat kwijt
Want we hebben nu veel tijd
om eens met iets positief te beginnen
En om leuke dingen te gaan verzinnen.
Even de positieve gedachten verspreiden
En elkaar wat meer verblijden.
Heb je hobby’s of een leuk idee
Deel dit aan je medemens mee.
Misschien kunnen we van elkaar wat leren
En zo iets moois creëren.
Laat de positiviteit maar lekker stromen
Zodat we deze tijd door kunnen komen.

ZEG IETS LIEFS
DAN HEEFT
ELKE DAG
IETS
POSITIEFS
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Made by Nellie

De verbinding is verbonden met jou….

Ine Voorham M 06-25152176
Korps.apeldoorn@legerdesheils.nl
De Verbinding, Hofveld 21-23,
7331KB in Apeldoorn

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

Linda Bos
linda.bos3@legerdesheils.nl

www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn
www.facebook.com/LegerdesHeilskorpsApeldoorn
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