
 

 

Nieuwsbrief 4, 1 april 2022, Zeist. 

 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief in het kader van het project OMEGA, een boost 
voor het ouderenpastoraat in de gemeente van Christus. Velen hebben OMEGA 
gevonden, zoals u. Reacties zijn positief. Door-ontwikkelen kost tijd. Tips zijn 
welkom. 

Nieuw 

• In april verschijnt weer een nieuwe blog. Over de dood praten en niet er 
overheen. De titel is net anders: Over het leven praten, niet er overheen. 

• De PowerPoint presentaties zijn te ontvangen in twee versies: HSV en NBV21. 
Bij bestelling via de mail kunt u dit aangeven. Alleen zo te ontvangen. 

• De serie Pastorale Brieven is aangevuld met een brief over ‘Oorlog en vrede’. 
desgevraagd (per mail) kunt u hierbij ook verwerkingsvragen ontvangen. De 
brieven kunnen als een OMEGA serie behandeld worden. 

INFO- EN INSTRUCTIEAVOND 

DV. dinsdag 5 april is er een OMEGA info- en instructieavond in Zeist. U bent hartelijk 
welkom om 19.30 in de wijkzaal van de Sionskerk, Jacob Catslaan 73, 3705 BP Zeist.  

Doel van deze ontmoeting is om u als geïnteresseerden op weg te helpen, de juiste 
doelen in het oog te houden en bezinning over het pastoraat aan ouderen op gang te 
brengen. We starten om kwart voor acht en proberen om kwart voor tien af te sluiten. 

Geef bekendheid in uw gemeente aan OMEGA en stimuleer elkaar om deze coaching 
mee te maken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Geef u op door deze mail te 
beantwoorden. Naam, adres en aantal belangstellenden. 

Maillijst 

• U ontvangt deze mail, omdat u op de 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 

 


