
 

De nieuwsflits van mei met de laatste nieuwtjes!  

Veel leesplezier! 

 

 

Jongerenreis 2015 

Van 17 t/m 31 juli 2015 bezoekt een groep van 21 jongeren en 5 

stafleden vanuit de Hervormde Gemeente van Nieuwerkerk aan 

den IJssel het RKC in Rehoboth. Tijdens deze 2 weken zullen zij de 

handen uit de mouwen steken en helpen bij de Kidsclub, de 

schoolklas en de Youth Night en zullen zij ook het ziekenhuis en 

de gevangenis bezoeken. Wilt u hen volgen, kijk dan eens op hun 

website (http://nieuwerkerkgoesnamibia.nl) of Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/nieuwerkerkgoesnamibia). 

 

 

Inschrijving Tour de Baie Dankie geopend! 

Op zaterdag 5 september 2015 wordt de Tour de Baie Dankie 

weer georganiseerd. Je kunt deelnemen aan een tocht van 65 km 

of 125 km. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend! Is     

fietsen je passie of je hobby en heb je zin in een gezellige, leuke 

toertocht over de prachtige Veluwe, geef je dan snel op. Kijk voor 

meer informatie en inschrijving op onze website: 

http://www.renekidscentre.nl/events/rkc-tour-de-baie-dankie. 

 

 

Jaarverslag 2014 

Het jaarverslag van 2014 is vorige week verschenen. Hierin kunt u 

de ontwikkelingen en behaalde doelstellingen van het afgelopen 

jaar lezen. Ook blikken we vooruit op het jaar 2015. Tijdens de 

verzending zijn er wat problemen ontstaan, waardoor het verslag 

later was dan gepland. Enkele exemplaren zijn zelfs helemaal niet 

bezorgd. Deze zijn inmiddels nagezonden. Mocht u na het      

Pinksterweekend nog steeds geen jaarverslag hebben ontvangen, 

stuur dan een mail met uw adresgegevens naar 

mail@renekidscentre.nl en u krijgt er alsnog één toegestuurd. 

Uiteraard is het jaarverslag ook digitaal op onze website te lezen: 

http://www.renekidscentre.nl/files/Media/Jaarverslagen/rkc-

jaarverslag-2014-definitief-.pdf. 
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