
De nieuwsflits van juni met de laatste nieuwtjes!  

Veel leesplezier! 

 

Opbrengst Warmlopers 

Na maanden van voorbereiding was het op zaterdag 13 juni jl. dan 

eindelijk zover. De Warmlopers deden mee aan de halve mara-

thon/4 Engelse Mijl van Zwolle. De opbrengst voor het RKC is het 

fantastische bedrag van € 14.250,-. Hiervan kan een multifunctio-

neel sportveld op het RKC-terrein worden gerealiseerd!             

Alle deelnemers baie baie dankie voor jullie inzet. Lees komende 

week een verslag van dit event op de website! 

 

Bouw beheerderswoning en schuur 

In de eerste week van juli zal gestart worden met de bouw van de 

beheerderswoning met schuur voor het agrarische project. Een 

spannende tijd, ook voor de familie Van den Berg. Hoe zal hun 

onderkomen voor de komende twee jaar er precies uit gaan zien?  

 

1e evangelisatie-campagne 

Van donderdag 24 t/m zondag 27 september 2015 zal op het   

RKC-terrein in Rehoboth de eerste evangelisatie-campagne van 

start gaan. Het thema is: Only Jesus. Op donderdag en vrijdag zal 

er speciale aandacht zijn voor de leidinggevenden van alle kerken 

in Rehoboth (dat zijn er zo’n 80!). Wilkin van de Kamp zal spreken 

over “de 7 wonderen van het kruis”. Op zaterdag en zondag is de 

locale bevolking (en met name de mensen uit Block E) van harte 

welkom. René Ruitenberg zal begin juli een bezoek aan Rehoboth 

brengen om één en ander voor te bereiden. Wij houden u op de 

hoogte. 

Ondernemersreis 2015 

In oktober/november zal er weer een ondernemersreis naar Reho-

both plaatsvinden. Gekozen kan worden voor een lang of een kort 

verblijf. Data lang verblijf: 29 oktober t/m 9 november 2015. Data 

kort verblijf: 3 t/m 9 november 2015. Mocht je graag eens een 

bezoek brengen aan ons project of weet je iemand die dat graag 

zou willen, neem een kijkje op de website en meld je aan via de 

mail! 

Nieuwsbrief nieuwe stijl 

De komende week valt de nieuwsbrief van juli bij alle betrokkenen 

op de mat. Nieuwe stijl en boordevol nieuwtjes en foto’s uit     

Namibië! Ook zo benieuwd? Houd de brievenbus in de gaten! 
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