Nieuwsbrief Bij Bosshardt Hoogeveen een ontmoetingsplek
van het Leger des Heils
Juli 2019
Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie,
een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten.
De ontmoetingsplek is geopend vanaf maandag tot vrijdag van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Donderdag 18 juli en 25 juli gaat de winkel open van 9.00-16.00 uur!
We ontmoeten de mensen aan de Schutstraat. We verkopen koffie, thee, flesjes drinken, koek,
cake, broodjes ham/kaas, soep en een gehaktbal met brood.
De keuken is geopend van 11.00-14.00 uur. Ook de Bij Bosshardt Plus is op deze tijd
geopend!
Vaste activiteiten zijn:
Inloopuur Diaconaal Platform en Stichting Omzien naar Elkaar (ONE)
Elke 1e en 3e maandag van de maand van 19.00-20.00 uur
Er zijn dan vrijwilligers die met de bezoekers in gesprek gaan over bijvoorbeeld wat je moet
doen als je schulden hebt, de wasmachine kapot gaat of wat je moet doen als je geen geld
hebt voor vloerbedekking voor je nieuwe woning. Heel vaak kunnen zij helpen en anders
verwijzen ze door naar andere instanties.
Het e-mailadres van het inloopuur is: Inloopuurdehaven@hotmail.com.
Pannenkoeken eten:
Elke dinsdag 12.00 – 12.30 uur!
Naturel = Gratis
Met ham, kaas of spek € 0,20

Diner:
Elke woensdag 12.00 uur
driegangen diner, prijs € 4,50 pp

Samen breien en haken, elke 2e donderdag van de maand
10.00 – 11.30 uur
Inloopspreekuur schuldhulp preventie:
Donderdag
14.30 -16.00 uur
Zang Weydestein 19.30 uur, iedere 2e en 4e donderdag van de maand
Kerkdienst
Zondag

9.30 uur
10.00

Bidstond
tijdens de samenkomst kinderdienst en de 1e zondag van de
maand jongsoldatenles

“Ontmoeting op zondag”
Elke laatste zondag van de maand van 15.00-17.30 uur georganiseerd door het Diaconaal
Platform! Duurt de zondag u te lang…kom dan gezellig vanmiddag naar de ‘ontmoeting op
zondag’. U bent van harte welkom! Er is koffie, soep en later op de middag een broodje.
Openingstijden Kledingwinkel
Dinsdag
13.30 -16.00 uur
Woensdag
13.30 -16.00 uur
Donderdag
13.30 -16.00 uur
Vrijdag
13.30 -16.00 uur

Mocht u interesse hebben om vrijwilliger bij ons te worden, kom langs of neem
contact op met majoor Catharina Wubbema (06-12760130).

WIJ ZOEKEN MENSEN DIE HET LEUK VINDEN
OM TE HELPEN IN DE WINKEL…
…OF MENSEN TE HELPEN MET DE VRAGEN DIE ZE HEBBEN.
MENSEN DIE GRAAG KOKEN…
…MENSEN DIE GASTHEER OF GASTVROUW WILLEN ZIJN…
…DIE KOFFIE SCHENKEN…
…OF SCHOONMAKEN.

MENSEN DIE GRAAG IETS VOOR EEN ANDER WILLEN DOEN

