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Voorzitter gezocht
m/v
Inloophuis Wording is
op zoek naar een
nieuwe voorzitter.
Onze huidige voorzitter
zal ons na 8 jaar
verlaten, en vanuit het
huidige bestuur is de
wens uitgesproken om
iemand van buiten het
huidige bestuur te
zoeken als nieuwe
voorzitter.
Ervaring met het werk
in ons inloophuis of als
voorzitter is niet
noodzakelijk. Enig
gevoel met onze
bezoekers en
bestuurlijke
verantwoordelijkheid
des te meer.
Bent, of kent, u onze
potentiële nieuwe
voorzitter? Dan komen
we graag in contact.
Dit kan via
info@inloophuisworing.nl of via één
van onze medewerkers
die tijdens
openingstijden in het
inloophuis aanwezig
zijn.
Onze huidige voorzitter
is ook graag bereid om
toe te lichten welke
werkzaamheden (en
tijdsvulling) exact te
verwachten zijn.
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Wording bestaat 20 jaar!
In september 1997 is Inloophuis Wording voor de eerste
maal open gegaan. Toen nog
aan de overkant van het huidige pand.
Direct vanaf de start voorzag
Wording in een dagelijkse openstelling voor dak– en thuislozen
vanuit een Christelijke overtuiging, mede dankzij de samenwerking van vele Hilversumse
kerken.
Ergens is het natuurlijk geen
goed nieuws dat het werk van
Inloophuis Wording nog steeds
nodig is in onze regio. Maar
meer dan dat zijn we dankbaar
dat we al 20 jaar iets mogen
betekenen voor de doelgroep
en we ons dezelfde 20 jaar gesteund
weten
door
onze
‘vriendenkring’, middenstand en
de kerken in en om Hilversum.

Alle reden om dit te vieren en
bij te praten.
Daarom nodigen we graag alle
donateurs, buren, medewerkers, voormalig medewerkers,
voormalig bestuursleden en alle
andere geïnteresseerden uit op
onze
jubileum-middag
op
zaterdag 30 september.
Deze middag is ons inloophuis
ook geopend voor onze gebruikelijke bezoekers, op deze manier laten we ook graag zien
hoe het er dagelijks aan toe
gaat.
De middag is van 14:00 tot
17:00 uur en iedereen is van
harte welkom! Een prima gelegenheid om ook iemand anders
uit te nodigen en bekend te
maken met ons werk.

Een nacht zonder dak
In de nacht van 22 op 23 september organiseert een aantal
kerken uit Hilversum in samenwerking met Tear een ‘nacht
zonder dak’.

Het is zeer de moeite waard om
deze avond een bezoek te
brengen en deze jongeren te
ondersteunen in deze geweldige
actie!

Jongeren uit Hilversum zullen
een nacht doorbrengen in de
buitenlucht.
Hiermee
wordt
geld ingezameld voor o.a. Tear.

Meer informatie vindt u op:
http://www.nachtzonderdak.nl/
hilversum
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Wat kunt u doen?
Ook afgelopen periode was er
helaas een te kort aan
medewerkers.
We zijn dan ook nog steeds op
zoek naar nieuwe medewerkers om
ons inloophuis open te houden
tijdens alle mogelijke diensten.
Bent of kent u onze toekomstige
medewerk(st)er? We komen graag
in contact!

Extra boodschappen?
Vorig jaar zijn we binnen onze
begroting gebleven. Dat komt mede
doordat we heel veel giften in
natura hebben mogen ontvangen.
Broodbeleg, zuivel, koffie, thee,
koek, soep en andere (houdbare)
artikelen zijn hard nodig en we
hopen ook dit jaar op de
mogelijkheid financieel rond te
komen.
Fijn als u hierin wil en kunt
ondersteunen!

Onze openingstijden
Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00
Zondag:
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20 jaar Wording
Mirjam Ypey was medewerkster van het eerst uur. Op een treffende
wijze blikt zij terug en wijst naar de toekomst.
Zij en ik (M. en M.) zijn bij de buurtmaaltijd allebei gast aan tafel. Terwijl ik buiten bezig ben wat tafeltjes
te schikken, komt zij vast aanschuiven. Ik ga naast haar zitten en even
later hebben we bij het eten een
goed gesprek. Hoe bijzonder is het:
Bijna 20 jaar geleden zat ik ook bij
haar aan tafel, maar dan in de huiskamer van Wording, zij als gast en
ik als gastvrouw.
Destijds was het inloophuis de
helft kleiner dan nu en zat het
nog aan de overkant van waar
Wording nu zit. Zij weet het nog
heel goed en noemt wat namen
van het eerste uur: Alie, Joop,
Marijke, Tiny... We hebben er elk
onze eigen herinneringen aan. Ik
vond het 20 jaar geleden spannend, boeiend en waardevol om
met de gasten te spreken. Nu is
het heel laagdrempelig om met
M. wat te memoreren en de vertrouwensband aan te halen.
Een kop koffie, wat warmte, een
gesprek en/of een maaltijd zijn
vaste ingrediënten van Wording.
M. komt er nog steeds. Dat het
nog bestaat is waardevol, nodig
en weinig vanzelfsprekend. Wat
me bij gebleven is, is dat het één
van de plekken is waar dingen
met liefde, vrijwillig en ‘om niet’

gebeuren en waar af en toe de
vraag opkomt: wat als Gòd nou
eens ècht bestaat?
Al ‘draaide’ ik toen nog wel eens
een paar uurtjes alleen, ik wist
dat ik er nooit écht alleen zat. Dat
merkte ik ook toen een dakloze
man (M.) me bedreigde en ik toch
rustig in gesprek bleef. Op een
gegeven moment ben ik er mee
gestopt. Pas toen mij acht jaar
geleden gevraagd werd om bestuurslid (secretaris) te worden,
liet ik me opnieuw welkom heten.
Het was leerzaam om vanuit een
andere invalshoek naar het vrijwilligerswerk te kijken en er mee
richting aan te geven.
Bij het 20-jarig jubileum van
Wording is mijn gebed dat in alles
wat er in en om Wording gebeurt,
Zijn liefde zichtbaar, hoorbaar en
tastbaar is… voor medewerkers,
gasten, en iedere betrokkene.
Graag geef ik tot slot ter overdenking mee wat een vriend me
eens schreef: We zijn allemaal
broze mensen, en God heeft het
zo gewild. Niet om ons in de problemen te brengen, maar omdat
er anders van Hem door anderen
niet veel te zien, en door onszelf
niet veel te beleven zou zijn.
Mirjam Ypey

12:00 — 14:00
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