
Groothuisbezoeken in Vredenoord 
  

Assen, januari 2020 
 
Beste lezer, 
 
Graag nodigen wij u en jou uit om deel te nemen aan één van de 
groothuisbezoeken, die dit voorjaar weer in onze wijkgemeente zullen 
worden georganiseerd. Een mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en 
gesprek voor allen die zich verbonden weten met Vredenoord. 
 
Het thema is “Ken je mij?” 
Het is ontleend aan een lied dat Huub Oosterhuis maakte bij Psalm 139 
en dat bekend is geworden in de uitvoering door zijn dochter Trijntje 
Oosterhuis. Psalm 139 is een uiting van ons verlangen om gekend te zijn. 
Bij God. Maar ook bij mensen.  Bij elkaar als gemeenteleden.  
We zijn al een paar jaar onderweg als wijkgemeente Vredenoord en we 
merken dat de behoefte en wens om elkaar (beter) te leren kennen 
alleen maar groeit. Onderweg naar een toekomst van meer en meer 
samen vieren op één vierplek, geeft het groothuisbezoek alle 
gelegenheid en ruimte om met elkaar en bij elkaar te verkennen wat 
ons bindt en boeit.  
U begrijpt, we zouden het bijzonder op prijs stellen als iedereen de 
kans grijpt om wat verder te kijken dan alleen de eigen buurt. Vervoer 
hoeft daarbij nooit een probleem te betekenen, want daar is altijd een 
oplossing voor te vinden. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats verdeeld over de hele wijk Vredenoord, 

variërend in tijdstip. U/jij kunt kiezen voor een dagdeel dat het beste past. 
Er zijn verschillende mogelijkheden verdeeld over de maand februari en maart.   
De gesprekken zullen door één van ons geleid worden.   
 
U/jij kunt zich voor deelname aanmelden bij de scriba Harrie van der Ploeg.  
Dat kan via de mail:scriba@vredenoord-assen.nl of telefonisch: tel. 347812 
 
U/jij krijgt dan per omgaande van hem het opgaveformulier waarop u kunt aangeven op welke 
datum u wilt deelnemen, met een eerste en tweede voorkeur en deze, uiteraard voorzien van 
eigen naam en adresgegevens,  
Het opgaveformulier mailt u terug of u geeft telefonisch uw voorkeur door aan de scriba. 
 
Van de scriba ontvangt iedere deelnemer een bevestiging van plaats, datum en tijd. 
 
Met een hartelijke groet,  
 
Joke van Beveren, Roeland Busschers en Helène van Noord 


