
Beste lezer, 

 

Deelnemers aan Perronactiviteiten vinden het fijn om mee te doen en willen deze bijzondere ontmoe-

tingen niet meer missen. Zij vinden bijvoorbeeld inspiratie tijdens de Perronmeetings, worden blij van 

de Rock Solid, de kookclub, Superwoman of Pannavoetbal, krijgen hulp via de voedselbank of vinden 

gezelligheid bij een ontmoetingsmaaltijd. Perron is er sinds de start voor iedereen in Oosterheem.  

 

Voor een deel is Perron afhankelijk van donateurs en giften. De steun van een vriendenkring die elke 

maand een bescheiden steentje bijdraagt is onmisbaar. Word daarom ook vriend van perron! 

 

Alvast hartelijk bedankt! 

Meer informatie?  www.stichtingperron61.nl 

MACHTIGING 

 

Hierbij machtig ik Stichting Perron 61 om per maand / per jaar/ eenmalig /  een bedrag van 

 

   €5,-        €10,-      €15,-      €20,-       €25,-                             ander bedrag namelijk €  …………. 

 

 

 

ten bate van de Perronactiviteiten van mijn rekening te schrijven 

 

Naam:  ………………………………………………………………………………………… 

Adres + woonplaats:   …………………………………………………………………. 

Rekeningnummer:  ……………………………………………………………………… 

E-mailadres:  ………...……………………………………………………………………… 

Datum:  ………………………………………………………………………………………. 

Handtekening:  ……………………………………………………………………………. 

Ik word vriend! Ik word vriend! 

Deze machtigingskaart kan  

ingeleverd worden bij Perron 61  

of Perron Centrum. Wanneer u de 

kaart wil verzenden, verstuur  

deze dan naar: 

 

Perron Centrum 

Oosterheemplein 320 

2721 ND Zoetermeer 

 



Voor iedereen van jong tot 

oud in Oosterheem! 
 

Perron 61 en Perron Centrum zijn plaatsen van ontmoeting 

in de wijk Oosterheem. Perron 61 is een gewoon woonhuis, 

omgebouwd tot buurtcentrum in en voor de wijk.  

Perron Centrum is gevestigd in het kerkgebouw van de  

Oosterkerk. In alle locaties organiseren wij tal van activitei-

ten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.  

 

De Perrons zijn opgezet vanuit de De Oosterkerk. Samen 

willen we open en gastvrij zijn voor alle bewoners van  

Oosterheem. Dit betekent dat wij vanuit een christelijke  

visie werken. Vanuit deze inspiratie en motivatie willen wij 

er graag zijn voor iedereen in Oosterheem. Onze activiteiten 

zijn dus toegankelijk voor iedereen.  

 

Naast de reguliere activiteiten organiseren we eenmaal per 

veertien dagen op zondagochtend een Perronmeeting. De 

meetings zijn bedoeld voor mensen die zoeken naar rust en 

bezinning, antwoorden op vragen, iets willen ontdekken van 

God en andere wijkbewoners willen ontmoeten. In de afge-

lopen jaren is er via alle activiteiten en samenkomsten een 

christelijke gemeenschap ontstaan. Via alle activiteiten wil-

len we iedereen de tijd en ruimte geven om te ontdekken 

wie God is en hoe groot Zijn liefde voor mensen is. 

 

Bij alle activiteiten zijn veel vrijwilligers betrokken. Het werk 

wordt gecoördineerd door twee beroepskrachten.  

Op Perron 61 werkt Erik Verwoerd en Henk Boerman werkt 

op Perron Centrum. In de afgelopen jaren hebben we zegen 

over het werk mogen ervaren en hopen dit mede door u 

bijdrage te kunnen voortzetten. 

 

                           Medewerkers Perron 61 en Perron Centrum 

 

Perron 61 

Heicopstraat 61 

079-5937808 

info@perron61.nl 

www.perron61.nl 

 

 

 

 

 

 

 

         Meer informatie? 

Perron Centrum 

Oosterheemplein 320 

079-3602540 

info@perroncentrum.nl 

www.perroncentrum.nl 

 

Stichting Perron 61 
 

Stichting Perron 61 Oosterheem zet zich in  

om financiële middelen te verwerven en te  

beheren voor het missionaire werk in  

Oosterheem Zoetermeer. De stichting heeft 

een ANBI-status wat betekent dat giften  

aftrekbaar zijn van de belasting. 

 

Rekeningnummer: NL16INGB0004816655  

KvK: 27303002 

Website: www.stichtingperron61.nl 

 

 

Wat krijg je als vriend? 

 

Als vriend van Perron ontvangt u vier maal  

per jaar het Perron-Journaal. Een maal per 

jaar organiseren we een gezellige bijeen-

komst waar u wordt geïnformeerd over de 

beide Perrons en de Stichting. 


