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Kleding uitdelen
In samenwerking met de Cocon
hebben alle vaste bezoekers de
mogelijkheid gekregen om zich in
te schrijven op kledingverstrekking. Meerdere mensen
hebben daar gebruik van gemaakt
en de komende weken zullen we
aan allen die daarom gevraagd
hebben kleding, ondergoed en
slaapzakken uitreiken.

Medewerkers
Andere jaren hadden we eind
november altijd een feestelijke en
gezellige maaltijd met aansluitend
een programma om elkaar beter te
leren kennen. Op deze avond
bedankten we onze medewerkers
voor de inzet en betrokkenheid van
het afgelopen jaar. Ook namen we
officieel afscheid van de in de loop
van het jaar vertrokken
medewerkers en heetten we nieuw
ingekomen medewerkers hartelijk
welkom. Dat zal dit jaar niet
kunnen doorgaan, maar uiteraard
zijn we onze medewerkers nog
steeds heel dankbaar. Er wordt dan
ook hard gewerkt om op een
andere manier een bedankje vorm
te geven.

Vergaderingen
Voorheen waren de
bestuursvergaderingen telkens bij
een ander bestuurslid in huis. Sinds
ruim een jaar doen we dat telkens
in één van de Hilversumse kerken.
Fijn dat we daar gebruik van
mogen maken, zeker nu onderlinge
afstand belangrijk is. Zo kunnen we
de bestuurs-vergaderingen toch
vorm te blijven geven. Dank aan
alle betrokken kerken!

Ons inloophuis is op dit moment
nog steeds gesloten. Het pand
leent zich niet (voldoende) om
1,5 meter afstand van elkaar te
houden en toch enige bewegingsvrijheid te bieden.
Gelukkig zijn onze vaste bezoekers eigenlijk allemaal voorzien
van onderdak door de Cocon, in
samenwerking met een hotel in
Hilversum.

We hebben ons eerder gewaagd
aan het noemen van een datum
waarop Wording weer open zou
gaan, maar jammer genoeg
blijft dat nog steeds onzeker.
Het bestuur houdt alle ontwikkelingen in de gaten en zodra er
mogelijkheden zijn gaat Wording
weer open. Tot die tijd proberen
we met kleine acties de mensen
te ondersteunen.

Nieuwe Secretaris
Hallo, mijn naam is Frances Carrière, ik vind het leuk dat ik lid
mag zijn van het bestuur van
Wording, waarvan ik jarenlang
vrijwilliger ben geweest. Momenteel ben ik met pensioen,
mijn beroep was secretaresse/
notuliste bij de KRO en freelance
bij verschillende organisaties,
o.m. de gemeente Hilversum.

dicht bij het raadhuis. Pinkstergemeente Elim is sinds 2005
veel kleiner geworden en is in
2014 gefuseerd met de evangelische gemeente Zout&Licht,
waar ik me minder thuis voelde.
Daarom ben ik toen overgegaan
naar de Grote Kerk, evenals de
Noorderkerk in Amsterdam van
de Gereformeerde Bond.

ik woon met mijn man sinds
eind 1996 in Hilversum. Mijn
man en ik zijn vanuit Amsterdam hier naartoe verhuisd, waar
we met onze vier zoons op een
woonboot woonden aan het
Prinseneiland. Toen we verhuisden waren onze kinderen 7. 9.
11 en 14 jaar oud, ze zijn nu
allen uitgevlogen. In Amsterdam
was ik lid van de Noorderkerk
(Hervormd, Gereformeerde
Bond) en in Hilversum ben ik
door persoonlijke contacten jarenlang lid geweest van Pinkstergemeente Elim, die aan de
Oude Enghweg gevestigd was,

Wat betreft Wording: ik heb tot
2013 een aantal jaren als vrijwilliger in het inloophuis gewerkt, wat ik graag deed. Ik
vond het vooral leuk om aan de
bar te staan en met deze en gene een praatje te maken. Het
werd me op een zeker moment
te zwaar in combinatie met ander vrijwilligerswerk, o.a. in de
medezeggenschapsraad bij zorginstelling Sherpa, waar onze
jongste zoon Bram verblijft. Ik
ben blij dat ik nu opnieuw kan
bijdragen aan het werk van
Wording.
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