
Betreft: uitnodiging symposium 40 jaar De Vluchtheuvel 
 
 
 
Goes, 19 juni 2019 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
van harte welkom! 

Stichting De Vluchtheuvel bestaat 40 jaar. Dat laten we niet ongemerkt passeren. Het is een 
bijzondere mijlpaal om dankbaar terug en verwachtingsvol vooruit te kijken. Dat willen we doen met 
kerkenraden, collega instellingen en onze medewerkers. Op D.V. vrijdagmiddag 20 september 2019 
organiseert De Vluchtheuvel een symposium met als thema ‘Aan het front’. Het symposium zal 
gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z 
2B te Gouda.  We zouden het bijzonder op prijs stellen als u daarbij aanwezig wilt zijn. 

Programma: 

 Welkom: M. (Martin) van der Elst (voorzitter Raad van Toezicht) 

 Opening en meditatie: door Ds. C. van Ruitenburg 

 Veertig jaar De Vluchtheuvel! door H.(Rik) van Groningen (Directeur-bestuurder) 

 Muzikaal intermezzo 

 Frontsoldaten in de toekomst: door Drs. G.A. (Gerrold) Verhoeks 
Strategisch adviseur in de sector zorg en welzijn, ouderling in de Gereformeerde Gemeente.  

 Interactieve workshop: 
1. Seksualiteit, een gave van God 
2. Voorkomen is beter dan genezen: toerusting voor de strijd! 
3. Huwelijk onder schot: beschermen en helen 
4. Pastoraat en hulpverlening: samen optrekken!  

 
Het symposium begint om 13.30 uur en duurt tot circa 16.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
We vragen u zich voor D.V. 20 augustus 2019 aan te melden voor het symposium. Per workshop 
kunnen er een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Graag aangeven aan welke workshop u deel 
wilt nemen met een voorkeur 1 en 2.  
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u het werk van De Vluchtheuvel steunen met een 
eenmalige jubileumgift op rekeningnummer: IBAN NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. De Vluchtheuvel, 
o.v.v. ’40 jaar Vluchtheuvel’? Alvast hartelijk dank daarvoor!  
 
We hopen u 20 september 2019 te ontmoeten!  
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting De Vluchtheuvel 

 
H. van Groningen 
Directeur-bestuurder 
 


