
 

 

Nieuwsbrief 2, 3 mart 2022, Zeist. 

 

OMEGA vrienden, hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in het kader van het 
project OMEGA, een boost voor het ouderenpastoraat in de gemeente van 
Christus. Velen hebben OMEGA gevonden, zoals u. Fijn is dat. 

In de regio 

Op meerder plaatsen in het land worden initiatieven ontwikkeld om OMEGA te 
organiseren. Is het bij u ook concreet geworden? Laat het mij weten. Zie OMEGA in de 
regio op de site. Er is ruimte op de site voor uw pagina. 

Nieuw 

• In de voorbije maand zijn documenten toegevoegd (o.a. een blog).  
• De PowerPoint presentaties zijn te ontvangen in twee versies: HSV en NBV21. 

Bij bestelling via de mail kunt u dit aangeven. Ze staan niet op de site. 
• De serie Pastorale Brieven is nieuw.  

o Desgevraagd (per mail) kunt u hierbij ook verwerkingsvragen ontvangen.  
o De brieven kunnen als een OMEGA serie behandeld worden. 

Instructie en advies 

Op de site vindt u een handleiding. Op verschillende plaatsen zijn vrijwilligers en 
professionals zelfstandig aan het werk gegaan. Dat kan en is prima.  

OMEGA kan meer betekenen, wanneer u de achtergronden ervan leert kennen. De 
doelstellingen bij deze manier van ouderenpastoraat zijn belangrijk om te weten. Op 
DV. dinsdag 5 april is er een OMEGA infoavond in Zeist voor iedereen die 
belangstelling heeft. U bent hartelijk welkom  om 19.30 in de wijkzaal van de 
Sionskerk, Jacob Catslaan te Zeist. Onkosten via collecte. 

Maillijst 

• U ontvangt deze mail, omdat u op mijn maillijst staat. Stelt u dit niet op prijs, laat 
mij dit even weten door deze mail te beantwoorden.  

• Zijn er anderen die deze berichten zouden moeten ontvangen? Stuur de mail 
door of geef mij hun mailadres? 

Contactgegevens 

Ds. Fré van Roest (predikant voor ouderen te Zeist) 
Landlust 5 
3704 VR Zeist 
0638122955 
info@omegavoorouderen.nl 
https://www.omegavoorouderen.nl 

 


