
                                                 

  
 

                                                               INLOOPHUIS ROKKEVEEN     
  

 

LOGBOEK VAN :  21 februari 2020                                          

 

Coördinatoren: Wil, Mariette en Majorie             

Vrijwilligers van de dag:  Henk(k), Joke en Ger 

Aantal inlopers: 29 

Aantal deelnemers Middagpauzedienst:23 

 

 

 

 

Wat een opkomst vandaag, lekker ouderwets. Dit komt mede door de inschrijving voor de 

lunch/diner van volgende week. 

 

Twee nieuwe inlopers, die vorige week al een kijkje 

kwamen nemen, hebben vandaag kennis gemaakt 

met het Inloophuis. Wil heeft ze het een en ander 

verteld hoe de vrijdagen er uit zien. Zij namen 

tevens deel aan de Middagpauzedienst en aten ook 

brood en soep mee, Fijn, dat er na diverse afhakers 

– mede door ziekte en opnamen - er nieuwe 

gezichten te zien zijn. 

 

Mariette hield zich dus vandaag bezig met de 

inschrijving die weer helemaal volgeboekt is. Henk heeft de kerkzaal en het welkom 

Inloophuis doek buiten opgehangen. Joke en Ger hielden binnen de boel goed in de gaten 

zodat iedereen koffie of thee kreeg. Majorie en Mariette zorgden voor de broodjes en 

kroketten. Deze hadden een langere baktijd nodig dan 

voorzien, daardoor moesten de inlopers iets langer op 

hun broodje kroket wachten. Dat is op zich niet zo erg 

want nu kon 

de kippensoep 

lekker warm 

worden 

genuttigd.  

 

 

Annemarie en Coby deden hun best om de spullen 

aan de man/vrouw te helpen. De opbrengst kwam 

op 27,- euro. 



 

Wil Bettenhaussen verzorgde i.p.v. Petra Vossegat – die door omstandigheden niet kon 

komen – de Middagpauzedienst. Na de gebruikelijke openingshandelingen werd psalm s 

65:1 gezongen. Psalm 65 vers 5 t/m 11 werd voorgelezen, gevolgd door lied 978:1. De 

overdenking kreeg de titel: Heel het bestaan. 

Deze liederen werden muzikaal begeleid door 

Jan van Vliet. Na de stilte en het gezamenlijk 

bidden van het Onze Vader werd de dienst 

afgesloten. 

Om half een was het tijd voor de soep en de 

broodjes kroket. 

 

Vrijwilligers hartelijk dank. 


