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Geloof en een hoop liefde
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Medewerker
Bij Wording sinds:
2011
Maurice heeft het
stokje aan mij
doorgegeven: of ik deze
keer iets over mezelf
wil vertellen. Nou,

In de week van 19 januari

maar juist ons werk centraal.

stond

programma

Onze medewerker Peter is de

‘Geloof en een hoop liefde’ in

hele dag gevolgd tijdens zijn

het teken van Hilversum.

werkzaamheden in het inloop-

het

EO

In dit programma gaan de pre-

liever niet... maar dat

sentatoren op zoek naar dorps-

is een beetje flauw,

verhalen, tradities, de rol van

dan leren we elkaar

huis en is uitgebreid aan het
woord geweest over zijn drijfveren.

het Christelijk geloof en bijzon-

We hopen op deze manier een

Jenny en sinds 4 jaar

dere mensen. Elke week vanuit

goed beeld van ons inloophuis

medewerker bij Wording

een andere plaats.

te hebben laten zien.

Lees het vervolg op

In de uitzending van woensdag

Indien u deze uitzending gemist

pagina 2.

21 januari is er ook aandacht

heeft is deze na te kijken via de

besteed aan het werk van ons

website van de EO of via uit-

inloophuis.

zendinggemist.nl

nooit kennen. Ik ben

Wat kunt u doen?
U

b e n t

v a n

h a r t e

welkom om eens bij ons
binnen

te

kijken.

medewerkers
graag

zien

gebeurd
kunnen

Onze

laten

wat
en

zoal

wat

we
voor

onze bezoekers.
We

weten

onze

gasten

uitzending

Hartelijk dank
In de vorige nieuwsbrief vroegen we uw aandacht om dekens,
kleding en slaapzakken te doneren.
We zijn zeer verheugd en dankbaar dat we deze goederen in bijzon-

zeker
uw

de

u

er

betekenen

In

stonden niet onze bezoekers,

dat

bezoek

der ruime mate van u hebben mogen ontvangen.

we

Zo hebben we veel van onze bezoekers kunnen voorzien van warme

ontmoeten u graag!

kleding en dekens om de winter iets aangenamer te maken.

Op pagina 2 vind u onze

Uw kleding en dekens blijven uiteraard het hele jaar welkom, ook

zullen

waarderen

openingstijden.

en

spullen als schoenen en paraplu’s nemen we graag van u aan.
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Belastingaangifte
Inloophuis Wording is
in het bezit van een
ANBI-status.
Dat betekend dat u
alle giften aan ons
kan opvoeren bij uw
belastingaangifte.
Heeft u hier vragen
over? Wij helpen u
graag. Onze
contactgegevens vind
u onderaan deze
pagina.

Meewerken?
Vind u het leuk om
een stukje te
schrijven voor deze
nieuwsbrief?

2015
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Vervolg Jenny
Dit is het vervolg van ‘Even

den; door eten, gezelligheid en

voorstellen’ op pagina 1

ontspanning te bevorderen.

Wim heeft mij over de streep

Ik hoorde dat er plannen zijn

gehaald. Ik had tijd gekregen

om het interieur van Wording

voor meer vrijwilligerswerk, de

op te frissen, dat lijkt me een

jonste van onze vier kinderen

goed plan. Een ruimte met een

was ook uitgevlogen, en Wim

prettige inrichting en aangena-

wist mij te overtuigen dat ik wel

me kleuren kan van invloed zijn

geschikt zou zijn om medewer-

op een goed sfeer.

ker bij Wording te worden.

Ik heb geen vast dagdeel dat ik

Ik ervaar het werk als zinnig. Je

dienst doe in Wording, als losse

biedt mensen, met veel moei-

kracht werk ik dan eens weer

ten en onrust in hun leven, een

met deze en dan weer met ge-

plek om even tot rust te komen

ne. In de loop van de tijd heb

in een beschermde omgeving.

daardoor met heel wat mensen

Soms is het lastig om een sfeer

samengewerkt en daar heb ik

van veiligheid voor iedereen te

veel van geleerd. Wat een inzet

creëren, dat is voor mij echt

en warme belangstelling heb ik

een uitdaging. Wat kan helpen

gezien bij andere medewerkers.

is dat de magen op een fat-

Dat geeft energie, dat is ‘vrucht

soenlijke manier gevuld wor-

van de Geest’

Het lijkt ons leuk om
stukjes te ontvangen
die we hier kunnen
plaatsen. Dat mag

Openingstijden

een vaste of
eenmalige invulling
zijn. Dit mag naar
nieuwsbrief@inloophui
s-wording.nl
ingestuurd worden.
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