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Wist u dat:
We een nieuw lid in ons
bestuur hebben?
Op de 2e pagina leest u
meer over Frieda.
Zij is vanaf september
lid van ons bestuur na
het vertrek van Adri.

Wat kunt u doen?
Kent u mensen die ook
geïnteresseerd
zijn
in
ons werk?
Geef
deze
nieuwsbrief
dan aan hen door, of
geef ons het post– of
emailadres
van
uw
kennissen door.

Vorig jaar moesten we de noodklok luiden om financieel rond
te komen.

nieuw vriendelijk maar ook
dringend vragen of u ons nog
iets meer wilt ondersteunen.

Dankzij uw hulp hebben we
toen 2015 zelfs positief kunnen
afronden.

Het zou natuurlijk fantastisch
zijn als we dit samen voor elkaar kunnen krijgen, echter nog
mooier zou het zijn als we de
last met meer mensen kunnen
dragen.

Helaas lijkt het dit jaar opnieuw
onmogelijk om het financieel
rond te krijgen en moeten we
opnieuw een beroep doen op
onze donateurs en de kerken.
Nu zien we al meerdere jaren
dat de laatste maanden van het
jaar de meeste giften worden
overgemaakt, echter is het gat
nu wel zo groot dat we met het
schaamrood op onze kaken op-

Noemt u ons werk dan ook
vooral bij mensen die ons wellicht ook willen en kunnen ondersteunen.
Ook onze nieuwe folders (zie
pagina 2) kunnen hierbij ondersteunen.

Wording is opgeknapt!
Wat kunt u doen?
Weet u een goede plek waar
wij meer over onszelf kunnen
vertellen of laten zien? Dit zou
in een kerkelijk, schools of
ander verband kunnen zijn.
Dan vernemen we dit graag
van u. Onze contactgegevens
vind u hier direct onder.

Afgelopen maanden is er veel
veranderd aan het interieur en
exterieur van ons inloophuis.

en hangen er veel mooie afbeeldingen aan de wanden.

Zo zijn alle kozijnen aan de buitenkant voorzien van een nieuwe laag verf in een nieuwe
kleur.

We zijn nog met de laatste
puntjes bezig maar onze bezoekers en medewerkers zijn er
allen erg blij met hoe het geworden is.

Binnen zijn alle wanden geschilders, is er veel aan de verlichting en de inrichting aangepast,

Hartelijk dank aan ieder die
hier actief dan wel financieel
aan heeft bijgedragen.
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Boeken-tip:
“Straatwaarde”
door Esther
Schenk.
Straatwaarde
is
het
aangrijpende
verhaal
over
Esther,
die
na
16
jaar
heroïneverslaving is afgekicked
en vertelt over haar tijd op de
straat als voorlichting aan
jongeren en studenten.
Het is een zeer leesbaar en
aangrijpend verhaal dat zich
afspeelt
in
Hilversum
en
Utrecht.
Helaas niet meer nieuw te
verkrijgen
maar
met
wat
speurwerk gebruik zeker wel te
vinden is.
ISBN: 978 90 218 0239

Onze openingstijden
Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00
Zondag:
12:00 — 14:00
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Nieuwe folder
Na een aantal jaren hebben we
een nieuwe folder voor ons inloophuis laten maken.
Deze folder heeft letterlijk twee
kanten. Op de ene kant proberen we mensen aan te spreken
waar wij iets voor kunnen betekenen. Aan de andere kant proberen we mensen aan te spreken die ons willen ondersteunen.

Op deze manier is deze folder
zeer breed in te zetten en we
zijn dan ook op zoek naar goede locaties voor deze folder.
Weet u een locatie waar onze
folder zou kunnen, of moeten,
liggen? Of ontvangt u graag zelf
een aantal folders? Laat het ons
weten, dan kunnen we samen
zorgen dat deze folders zo effectief mogelijk verspreid worden.

Even voorstellen
Frieda, getrouwd met Wim. Wij
hebben een zoon en een dochter die allebei getrouwd zijn en
vijf kleinkinderen. Ik ben tot
aan mijn pensioen werkzaam
geweest als verpleegkundige.
In 2009 ben ik als vrijwilligster
begonnen bij Wording. Het bevalt me heel goed; ik doe het
werk met veel plezier.
Samen met een collega zorgen
we voor brood, soep en op donderdag een warme maaltijd. We
maken het voor onze bezoekers
zo gezellig mogelijk, zijn in voor
een praatje, een spelletje, maar
ook voor een serieus gesprek.

Zelf heb ik geen vaste dagen
maar vul zgn ‘de gaatjes’, helaas zijn die er tegenwoordig
wat veel. We kunnen enkele
nieuwe medewerkers goed gebruiken, we zullen ze warm
welkom heten.
Vorige maand ben ik gevraagd
om als algemeen bestuurslid in
het bestuur te komen. Ik voel
me vereerd en zal mijn best
doen om mijn taak zo goed mogelijk in te vullen.
Ik ben lid van de Bethlehemkerk, waar ik me thuis voel en
ook nog vrijwilligerswerk doe.
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