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í4 november

10.00 - '10.30 uur

10.30-í1.í5uur

11.15 - 1'l .30 uur

1'1.30 - '12.30 uuÍ

12.30 - 13.15 uuÍ

'13.15 - 14.'15 uuÍ

15.15 - 15.45 uur

15.45 - 16.00 uur

welkom met koffie/lhee

Wie ben ik' een inleiding door mw. ds. Marianne Thans over contextueel
pastoraat.

KofÍie/thee

WoÍkshop: 'Meer doen met de Íeiten'

BroodmaaltUd (wordt aangeboden)

WoÍNshop:' ont-moeten'

KotÍie/thee

Workshop: 'Drugs: fe en over gebruik en gebruikef

lnterview met ds. J. Eerbeek, hoofdpredikant bij Justitie'

AÍsluiting

De workshop wordt lng e id dooí Ma rian ne geestel rj k VEzorger P Breda
pd ht besch reven staat n haa r werkboekWe saa n aa n de slag met onze naam een o rac zoa S

ben Jouw naam zegt n Iets OVer Iezelf, maar wat doe je met d

ntextu eel kennismake n ls een spann nde man rer om elkaa Í beteÍ te I e ren ken n n en contact te
o

, nu en straks met gedelineerden

De workshop rdt Ins e id dooÍ B rt van Noord fu nctionan S P Íovtnct a a Ke rkcentÍum Zeelandwo
et je of ie

I het zoeke .l antwo0 rd op de rag en mo mag
I n deze workshop sta at cenlÍaa n naat ouw

jezelí an de and rt 'Waar ligt de balan tussen geven en nemen?
n

Peter Geene, (ex) consulent Z.C.A.D.
'Hoe komen mensen ertoe drugs te g

n de wereld van drugs en gebruiker.
'Hoe ga je als vrijwilliger om met

neemt ons mee i

aan gebruiken?'

(ex)versl aaÍden?'

-

14.15 - 14.30 uur

14.30 - 15.15 uuÍ

Thans, .t.
die 'We

ik' feiten?

\^rat

en



.li(ttbg Í.' Ord.'stàqbg r.i lrtidtg.d.,k ..|' (.t)9.a.ti,.{í{.,
a.qaf..h.* poat&a ,. lrro .l ridd.tk !
hÍ olt!{rr!6,
1.,írr. gàr6íla'k 6a3oróo6 t-r.r. ÍO1,

Middelburg, 21 oktober í 998

Aan alle vÍijwillig(st)ers in de p.l. Torentijd,
TOV-besluurs- en wertgroepleden, e.a.

Beste vrijwillig(st)ers, e.a.

Een aanral weke.n geleden kreeg u een uitnodiging voor een toerusting- en bemoedigingdag voor allevrijwilligers die direct oÍ indiÍect contact hebbe;m;t geOetineeràin.
Deze dag gaat door. maar we hopen dat nog meer;àniËn iËiaanmetoen voor deze dag.Er zutten ook een aantar vrijwiïigers die wedàa., ri;n in o" É.i. te ereoa op oeie oa! aan'wezig zrln.

Meer informatie over cle indeling van de dag vindt u op de achtezijde van deze brief.

u kunt zich tot g november a.s. telefonisch of via het antwoordstrookje aanmerden.

We hopen u te ontmoeten op:
Datum: zaterdag 14 november
Plaats: Thomaskaper, vriirandstraat (tegenover winkercentrum Dauwendaere) te MidderburgTijd: 10.00 - í6.00 uur

Met vriendelÍke groet,
namens hel bestuur van de Stichting TOV,

Alice cideo

x
( zend en aan: Provinciaal Kerkcentrum Zeeland, postbus 27, 4330 AA Middelbuíg)

Ondergetekende neernt deel aan de loerusting- en ortmoetingdag op .t 4 november.

Naam:

Adres:

tel:



*tltig Ícr Oolastartg no tlr;1Jfg.re.rt !a (.rbra.rir..rao
..@rria: 

'c&f§ 
?. arr6 .. daa.Élr!

t [ 6Í!-6rJr6t
È|t!r. g.r.r.Lhrh 6{roorao6 rr.Í ÍOV

Middclburg, Z9 septanbcr 1998

Aon ollc wijrillig(st!Í! in dc P.I. Tor:ntijd, TOV-bestuun
cn -scrkgÍlcpl€dcn .n and?E gcihÈrcssc€rd2[

Bestc

*, ir dc ThoiEskopcl (t.o.o. winkalccntrutn Dowr"ndo?le)
yoor ollc vrijwilligcrs dic dir:ct of irÉircGt conlqst

l*i guf &2, &g om'onz o!Ílmogting ipt (cx)gedgtirc dcn', individr:al, in grccpsr:rborÉ of in dc

kcrkdicnsf.
Dif thatu at roden ingclcid door lrtr. Dr. Àlorionlr Thcrs, grGst"lijk vcru|g3r in het hir ron b.roring
ï" BËdo, Ds. TIro É schEcf hct Er*bck'Wi: bca ik?'- reclg:bnrikt in dir:ra bqictscn.

DG bijg@ndc inhidirp lon gelczn woldcn ols voorbcciding op dczc @.
tÈost de inlcidirg von ds. Thns zijn cr mlkshopc, Wc grn in dircrtc grrocpen on dc sh9. Dc mrkrhope
zijn gcricht op dc proktijk rwr hat wijrilligcrsrcrk tr:f (cx)pdatircdan
l-ht bclooft ccn bei.n& dog tc Frdcn sor rc ollcttul pr.ofrjt van kur:n hcbbcn in dc otngog mf
(cx)gcdcfincrden.
Wij hoocn dot zol:cl nogelijk rrns2n daE doàrn xilhn rijhoudcn of zlfs rillcn wijm]an, zodat rc lrt
all«o ccn irupierrnde do9 mog:tt bcler:n.

Een hartelijkc arcel,
mtpns hct run dc StichtitB TOV,

D. og.ndo wc zot rtog 14 mtrnb:r:
10.@ - 10.30 urr rclkon rrrt kofficlthcc
10.30 - 11,15 uur inhiding door mr, ds. arionm Thons

11.15 - 11.30 ur koffi:/rhcc
11.30 - 12.30 uw rorl«shops
12.30 - 13.15 uue br',oodnultijd (wordt u ong.HGn)
13.15 - 14.15 urr mrkshops
14.15 - 14.30 wr koÍt'p,lrlpc
14.30 - 15.30 uur mrkshops
15.30 - 16.00 uur ofsluitiry

s.v.p. voor 9 mvsnbcr rgtor z:ndcn aoa Protlncíol Katt(caíttrn Zelond t.o.v. A. Afui'..,
Poslö(s 27,43itr AA lllddclburg.

Ordrlrgcleltcttr, trr;nt IVEUNIET dosl @n dc ontm€tiÍrgsdog op 14 noncmbcr.

ZATERDAG 14 NOVEiVIBER as.
enccn locrustiqr

lhtn:
Adres:
Tel.:


