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Den Haag  2018 

 

Betreft:  Verzoek voor een afspraak met Stichting Mara 

 

 

Geachte Pastor,  

  

Graag vraagt Stichting Mara in de persoon van Shirleni Blanken, Samuel Ekpo en Heleen Joziasse uw 

aandacht voor een nieuw initiatief; de publicatie van een Gids voor Internationale Kerken in Den 

Haag. 

  

Via deze gids kunnen Internationale Kerken in Den Haag zichzelf presenteren aan mensen in de wijk, 

expats, lokale gemeentelijke en publieke organisaties (wijkteams), etc. Op deze manier kan iedereen 

uw kerk lokaliseren, contact opnemen of uw kerk bezoeken. Met deze gids willen we de bekendheid 

van internationale kerken vergroten en de samenwerking tussen internationale kerken, en tussen 

kerken en andere organisaties in de wijk en de stad stimuleren.   

Deze gids kan ook fungeren als motor in een HUB, waarin kerken zich presenteren en elkaar wederzijds 

ondersteunen in de participatie en integratie in de Haagse samenleving.  

Deze publicatie zal officieel aangeboden worden aan de toekomstige Wethouder in Den Haag, 

andere gemeentelijke vertegenwoordigers en andere lokale (kerkelijke) en nationale partners. 

 

Wij nodigen u van harte uit om (gratis) deel te nemen aan de publicatie van deze Gids met 

belangrijke informatie over alle internationale kerken in Den Haag. Graag maken we op korte termijn 

een afspraak met u en komen wanneer het u uitkomt naar uw kerk/kantoor. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht.  

 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 

 

Met een hartelijke groet, 

 

 

Shirleni Blanken;  

E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945 

Samuel Ekpo;  

E: samuel@maraprojecten.nl, M:06-85130025 

Heleen Joziasse;  

E: heleen@maraprojecten.nl, M: 06-28306560 

 

 

mailto:shirleni@maraprojecten.nl
mailto:samuel@maraprojecten.nl
mailto:heleen@maraprojecten.nl


 
 

 
 

Stichting Mara 

Westeinde 101-A 

2512 GW Den Haag 

 

T 070 3585 025 

E info@maraprojecten.nl 

www.maraprojecten.nl 

NL51 INGB 0002 815885 

KvK 24374161 

 

 

 

 

The Hague  2018 

 

Regarding: A request for an appointment with Stichting Mara 

 

 

Dear Pastor, 

 

The organisation Mara Foundation hereby introduces Heleen Joziasse, Shirleni Blanken and Samuel 

Ekpo, as the publication team of a GUIDE International Churches in The Hague. 

 

We would like to send you an invitation on behalf of our organisation, to participate in the upcoming 

publication of this GUIDE that captures vital information of all International Churches in The Hague. 

This offer is brought to you free of charge. 

 

With this GUIDE International Churches can present themselves to local people or interested 

individuals (wijkbewoners), expatriates, and public organisations (wijkteams). They all will be able to 

locate, contact and visit your church/ministry in The Hague. This guide is  part of our vision to ensure 

that these collaborations can be established. 

This GUIDE can also serve a HUB, presenting and mutually enhancing the social participation and 

integration of international churches in The Hague. At the completion of this publication, it will be 

officially launched and presented to representatives from the municipality of The Hague and other 

local and national partners. 

 

Therefore, we would like to schedule an appointment with you at your earliest convenience. We are 

very flexible and attentive in terms of strategic implementation and surveying current information 

about your church/ministry. 

 

We are looking forward to your reply and approval on this invitation. 

 

Thank you so much for your time and consideration. 

 

Yours Faithfully, 

 

Shirleni Blanken;  

E: shirleni@maraprojecten.nl, M: 06-39831945 

Samuel Ekpo;  

E: samuel@maraprojecten.nl, M:06-85130025 

Heleen Joziasse;  

E: heleen@maraprojecten.nl, M: 06-28306560 
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