
 

 

NIEUWSBRIEF - 31 december 2019 

Uitzien naar een nieuw jaar! 

Het is alweer de laatste dag van het jaar 2019. 

Voor mijn gevoel is het jaar weer voorbij 

gevlogen. We hebben goede en mooie dingen 

met elkaar meegemaakt: geweldige gasten 

mogen ontvangen op De Sikkenberg, goede 

programma’s en rijke momenten individueel en 

met elkaar. Dankbaarheid overheerst. Al bijna 

25 jaar mogen we zo werken op De Sikkenberg!  

Wat gaat 2020 ons brengen? We zien er weer 

naar uit om jullie als gasten te begroeten en met elkaar te genieten van de prachtige natuur, de mooie momenten, 

ontmoetingen, gezelligheid en hopelijk prachtig weer! Maar als ik in de media hoor en lees wat er om ons heen zich 

allemaal afspeelt zijn er ook zorgen. Hoe gaat het met de vluchtelingen en onze medemensen in landen waar 

verdrukking en oorlog is? Hoe verloopt de klimaatverandering? Hoe gaat het met de toekomst van onze buren-

boeren? We zien ziekte en zorgen om ons heen. Er is zoveel om je druk over te maken. Maar voor ons is het een 

enorme troost en zekerheid te weten dat het bij God nooit ‘uit de hand loopt.’ In Jeremia 29 vers 11b zegt God tot 

ons: ‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven!’ Met die verwachting 

en woorden voor u en mij, mogen we het nieuwe jaar positief tegemoet gaan!  

Virtuele tour 

Op de site hebben we nieuwe foto’s geplaatst die afgelopen zomer gemaakt zijn. Ook een hypermoderne virtuele 

tour over de camping en door de accommodaties staat sinds een week op de site. Leuk om vrienden en familie te 

laten zien en hen warm te maken om ook op De Sikkenberg te komen genieten. 

KJER-medewerkers 

Joas en Alieke de Boer zijn samen met ons al weer druk met de voorbereidingen 

van het kinder- en jongerenwerk 2020 begonnen. Naast een goed 

kinderprogramma willen we vooral inzetten op goed jongerenwerk door 

enthousiaste en gedreven jongerenwerkers. 

Er hebben zich afgelopen zomer een flink aantal vooral jonge gasten, opgegeven 

om mee te willen werken. We zoeken daarnaast nog jongeren van 16 jaar en ouder die zich in willen zetten voor óf 

kinderwerk óf jongerenwerk óf sport en spel. Mede vanwege wetgeving rond inzettijden moeten we het KJER werk 

anders organiseren dan in het verleden. Binnenkort komt er meer over op de site. Maar kijkt u alvast rond in uw 

omgeving naar enthousiastelingen voor dit mooie werk, of wilt u zelf een weekje meewerken op één van de 

programmaonderdelen? Neem gerust contact met ons op. Ook zoeken we nog uitbreiding van ons coördinatoren-

team. Eén persoon die met name de werving, contacten en planning  van de vrijwilligers op zich neemt en een 

coördinator Sport en Spel. Denkt en bid u mee voor dit belangrijke werk. 



Stacaravans te koop 

Er zijn momenteel twee stacaravans te koop op ons 

vakantiepark: Haviksveld 3 en Puttersveld 7. Beide zijn in 

redelijke staat, maar kunnen wel een opknapbeurtje van 

binnen gebruiken. Voor een aannemelijk bod kan iemand 

eigenaar worden. Voor meer informatie zie de site en kunt 

u ons bellen of mailen. We brengen u dan met de eigenaar in contact.  

ZION 2020 

Op 12, 13 & 14 juni organiseren we samen met de gedreven stuurgroep 

weer het festival ZION. Het belooft weer een super line-up te worden 

met geweldige artiesten. Uiteraard wordt er ook weer volop gesport en 

zijn er diverse workshops ter opbouw en verdieping van je geloof en 

relatie met God. Noteer de data alvast in je agenda en volg het op facebook en Instagram (Festival Zion) 

Stagiaires 

Voor zowel de receptie, horeca als het KJER-werk kunnen we enthousiaste mensen een leuke stageplaats bieden. 

Mocht u in uw netwerk jongeren kennen die een stageplek zoeken in 2020, dan kunt u ze gerust contact met ons op 

laten nemen. We kunnen hen een leuke en leerzame plek bieden. 

Vroegboekkorting 

In de maand januari is er weer de vroegboekkorting van 10% op alle 

verhuuraccommodaties en toerplaatsen die u in die maand boekt voor 2020. 

Voorwaarde is dat er op tijd betaald wordt en niet in combinatie met andere 

kortingsacties te gebruiken. 

 

Sprekers 2020 

Het was een behoorlijke klus… maar op één week na is het rond!  

Meivakantie wk 18 David & Angela Sies  

Pinksterweekend Gerrit en Sjoeke Lolkema 

Zomerweek 28 Harm Kramer  

Zomerweek 29 Siglinda & Frederik Walraven  

Zomerweek 30 Colinda & Bastin Romijn 

Zomerweek 31 Madeleine & Peter Hazenoot 

Zomerweek 32 Henk Blankespoor  

Zomerweek 33 Simone Schoemaker 

Zomerweek 34 Gerrit en Sjoeke Lolkema 

Zomerweek 35 Roel & Leny Velema  

Herfstvak wk 42 Nog niet bekend 

Herfstvak wk 43 Pim Brouwer 

 

EEN GOED, GEZOND EN GEZEGEND 2020 

 

Harmen en Sari de Ruijter 

Marlies en Jaap Willems 

 


