ONTMOET-je
kersteditie 2019/2020

De beste wensen
voor een
goed en gezond
2020!
met
veel ONTMOETingen

SAMENWERKING STICHTING ONTMOETEN HEUSDEN & ENGELENTAFEL
In 2013 werd Ontmoeten middels mail benaderd door een Drunens echtpaar:

"Hallo,
In het weekblad Waalwijk las ik over Ontmoeten Heusden. Een mooi initiatief. Omdat ik op eerste
kerstdag met mijn gezin thuis ben en geen afspraken heb, dacht ik dat het leuk zou zijn om een aantal
mensen uit te nodigen om te komen eten. Mijn vraag aan jullie is of jullie mensen kennen die op eerste
kerstdag alleen zijn en het leuk zouden vinden om bij ons te komen eten. Ik denk aan 2 tot 4 personen.
We kunnen ze eventueel ophalen en thuis brengen.
Ik hoor het graag."
hetgeen met enig ongeloof werd gelezen. Wat een geweldig en genereus aanbod!
Wat een voorbeeld voor de maatschappij maar in het bijzonder voor de Heusdense samenleving van
een gezin bestaande uit pa/ma en 2 middelbare scholieren.
Het betekende de start van "Gast aan Tafel" waarbij Heusdenaren mede inwoners uitnodigen voor een
lunch of diner tijdens de feestdagen met vooral gezellig samen zijn hoog in het vaandel. Een etentje
gelardeerd met praten en luisteren naar elkaar over vreugde en verdriet, kerstliedjes luisteren of (soms
met begeleiding op piano ,viool of fluit) zingen enz. Samen Kerst vieren.
ALTIJD vanuit een enorm groot hart en veel wederzijds respect.
De afgelopen jaren zijn een aantal Ontmoet'ers te gast geweest.
Zonder uitzondering was iedereen enthousiast: De gastheren/-vrouwen EN de gasten!
Als Onmoet'er of Ontmoetster kunt u zich ook nu weer opgeven als GAST aan Tafel voor de komende 1e
Kerstdag. U BENT VAN HARTE WELKOM bij mede Heusdenaren. Er zijn geen kosten aan verbonden .
En na aanmelding ontvangt u altijd een bevestiging.

Inschrijving is noodzakelijk middels inschrijfformulier.
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Dit jaar doet Ontmoeten deze activiteit voor het eerst in samenwerking met de Engelentafel.
Het gedachtegoed van de EngelenTafel sluit prachtig aan bij dat van Ontmoetenen gaat in de kern over
het openen van harten en creëren van nieuwe
verbindingen tussen mensen. Het gaat om bewustzijn
van de omgeving en mensen voor wie samenzijn niet
vanzelfsprekend is. Omzien naar elkaar en de kracht van
de verbinding staan centraal.
Ook de EngelenTafel is een gezellige kersttafel. Iemand
nodigt thuis een aantal gasten uit om samen kerst te
vieren. Op zijn of haar eigen manier. Samen geniet je van
een avond vol mooie verhalen, lekker eten, nieuwe
ontmoetingen.
Het gedachtegoed van beide stichtingen sluit naadloos op
elkaar aan. Er is dan ook geen enkele aarzeling om de
stap van samenwerking te nemen. Stapje voor stapje.
Nu eerst met het vizier gericht op de feestdagen, uitgroeiend in de loop van 2020 naar het creëeren van
ontmoetingen, leggen van nieuwe contacten en verbindingen tussen diverse verschillende mensen
binnen de Heusdense samenleving.

U BENT ALS GAST VAN HARTE WELKOM!

Ook de WENSBOOM gaat weer ONToer!
Heeft u of heb jij een droom of een wens?
voor jezelf of voor een ANDER?
Voor een beetje kleur in het leven,
als een duwtje in de rug of als oppepper?
Laat het daar niet bij
pak pen en papieren een kaartje,
schrijf de wens op
en hang de wens in de wensboom

Route Wensboom ONToer:
13 t/m 16 december

Parochie Wonderbare Moeder
Drunen
Bibliotheek Heusden
Bibliotheek Vlijmen
Open Hof Drunen
Kerk Heusden Vesting
Bibliotheek Drunen

16 t/m 18 december
18 t/m 24 december
24 t/m 28 december
28 dec t/m 2 januari
2 t/m 6 januari

+
9 dec t/m 19 december
9 dec t/m 6 januari
9 dec t/m 6 januari
19 dec t/m 12 januari

voor het eerst dit jaar:
D'Oultremontcollege Drunen
Gemeentehuis Drunen
Gemeentehuis Vlijmen
Voorste Venne (entree)

SAAMPIES ETEN

Gaat op de laatste zondag van december gewoon door.

Inschrijving is noodzakelijk middels inschrijfformulier .

29 december 2019
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INSCHRIJFFORMULIUER gebruik Heusden Pas is bij alle activiteiten mogelijk

0 GRAAG maak ik van de uitnodiging "GAST AAN TAFEL"
gebruik:
0 op eerste kerstdag
0 op tweede kerstdag
U ontvangt altijd een bevestiging.
0 SAAMPIES ETEN d.d. 29 december 2019
Aanvang: 16:45 uur - Einde ca. 18:30 uur - Kosten € 9,07 p.p.
Betaling mogelijk met “Schakelringpas” – gewoon pinnen – of met Heusden Pas
contant €4,55 bij de gastvrouw ONTMOETEN.

Naam: _________________________________________________________________
Adres:_____________________________Postcode/plaats:________________________
Telefoonnummer:____________________ Evt. E-mailadres:_______________________

INLEVEREN bij:

Gemeentehuis Drunen, Raadhuisplein 16 DRUNEN.
Binnen aan de balie kunt u het inschrijfformulier afgeven,
openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Buiten de openingstijden mag u het inschrijfformulier in de
brievenbus stoppen
(brievenbus hangt buiten naast de ingang).

