
	  
	  

Uitnodiging	  Compassiedag	  in	  Lochem	  –	  11	  april	  2014	  in	  het	  gemeentehuis	  van	  Lochem.	  

Uitnodiging	  	  
Uitreiking	  Compassieprijs	  2014	  

11	  april	  2014,	  14.00	  uur	  -‐	  Gemeentehuis	  Lochem	  
Lochem,	  18	  maart	  2014	  

Geachte	  heer/mevrouw,	  
	  
Hierbij	  nodigen	  wij	  u	  van	  harte	  uit	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  de	  uitreiking	  van	  de	  
Compassieprijs	  2014	  in	  Lochem.	  
	  
De	  Landelijke	  Compassieprijs	  wordt	  voor	  de	  4e	  keer	  uitgereikt	  onder	  auspiciën	  van	  de	  
landelijke	  Compassiebeweging,	  elk	  jaar	  in	  een	  andere	  Compassie	  gemeente.	  Dit	  jaar	  
gebeurt	  dit	  in	  Lochem.	  
	  
Jaarlijks	  wordt	  de	  Compassie	  prijsvraag	  uitgeschreven	  voor	  projecten	  die	  compassie	  
bevorderen	  voor	  een	  bepaalde	  groep	  in	  de	  samenleving.	  Vorige	  jaren	  kwamen	  de	  thema’s	  
Kunst/Cultuur,	  Sport	  en	  Media	  aan	  bod.	  

Dit	  jaar	  is	  het	  thema	  Jeugd	  en	  Compassie	  gekozen.	  
	  
Programma	  voor	  de	  prijsuitreiking	  op	  11	  april	  a.s.	  
	  	   13.30	  –	  14.00	  	   Inloop.	  
	  	   14.00	  –	  14.10	   Opening	  door	  mw.	  Edith	  van	  Duijn,	  voorzitter	  Gudula	  Foundation.	  
	  	   14.10	  –	  14.40	   Toespraak	  van	  wethouder	  Wilma	  Heesen	  over	  Jeugd	  en	  Compassie	  	  
	  	   14.40	  –	  15.15	   Presentatie	  van	  de	  3	  genomineerde	  projecten.	  
	  	   15.15	  –	  15.45	   	  	   	   -‐	  PAUZE	  –	  
	  	  	   	   	   [tijdens	  pauze	  wordt	  begonnen	  met	  het	  	  intekenen	  van	  een	  Compassierol]	  	  
	  	   15.45	  –	  16.00	  	  	   Muzikaal	  intermezzo	  met	  Compassie	  lied	  	  -‐	  Josée	  v/d	  Staak	  &	  Band.	  
	  	   16.00	  –	  16.30	  	   Prijsuitreiking	  door	  juryvoorzitter	  	  
	  	   16.30	  –	  17.30	  	   Afsluitend	  drankje	  	  
	  
N.B.	  Wij	  verzoeken	  u	  om	  uw	  komst	  vooraf	  te	  bevestigen	  met	  een	  e-mail	  bericht	  aan	  
kompassielochem@gmail.com	  (onder	  vermelding	  van	  aantal	  personen)	  
Op	  de	  website	  www.kompassielochem.nl	  treft	  u	  nadere	  informatie	  over	  de	  uitreiking	  van	  de	  
Compassie	  prijsvraag.	  
	  
[De	  Compassieprijs	  wordt	  financieel	  mogelijk	  gemaakt	  door	  bijdragen	  van	  de	  Remonstrantse	  en	  
Doopsgezinde	  Broederschappen,	  de	  NPB	  en	  het	  Apostolisch	  Genootschap.	  De	  gemeente	  Lochem,	  het	  
Lochemse	  Steunfonds	  en	  de	  Stichting	  Gudula	  Foundation	  maken	  de	  organisatie	  van	  deze	  dag	  mogelijk.].	  


