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Wat kunt u doen?
In de tijd dat ons inloophuis
gesloten is geweest hebben we
veel levensmiddelen kunnen
uitgeven aan vaste bezoekers.
Gelukkig hebben we niets
moeten weggooien.
Als straks ons inloophuis weer
open gaat, hebben we dus veel
behoefte aan nieuwe
levensmiddelen en u zou
daaraan kunnen meewerken!
We hebben behoefte aan
houdbare en verse producten.
Denk aan koffie / thee / kaas /
koek / soep / en broodbeleg.
Ook warme kleding, ondergoed
en stevige schoenen kunnen
we altijd goed gebruiken.
Tijdens openingstijden mag u
dit in het inloophuis afgeven.
Buiten de openingstijden of bij
twijfel kunt u het beste contact
opnemen via info@inloophuiswording.nl
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Financiën 2021
Afgelopen jaren kwam er aan
het eind van het jaar geregeld
een verzoek van ons om een
extra gift. Ons inloophuis is nu
eenmaal volledig afhankelijk van
giften en vrijwilligers.
2021 was voor iedereen een
bijzonder jaar, maar bijkomend
voordeel is dat we, ondanks het
lagere aantal giften, financieel
een rustig jaar hebben gehad,
en we geen extra giften aan u
vragen.
Die rust is toe te wijzen aan
substantieel lagere uitgaven, we
zijn in 2021 een groot deel van
het jaar niet open geweest, en
daarmee was het aantal openstellingen een stuk minder dan
we gewend zijn. In de periode
dat we wel weer open konden
waren we niet in staat om alle
diensten te bemensen. Dat
maakt dat we veel minder kosten hebben hoeven te maken
aan bijvoorbeeld eten en drinken.

Daar komt bij dat de eigenaar
van het pand ons ook zeer terwille is geweest. Tijdens de sluiting is ons slechts een deel van
de huur in rekening gebracht.
Wel hopen we ook in 2022 weer
op uw betrokkenheid, zowel inhoudelijk als financieel, zodat we
ook in de toekomst de werkzaamheden van ons inloophuis
in stand kunnen houden.
Ook in 2021 hebben we weer
een gift van “The Fred Foundation” mogen ontvangen. Samen
met de gift uit 2020 zullen we
daarmee het creëren van een
rust-ruimte, waar we al eerder
over hebben bericht, nu echt
invulling gaan geven.
We danken alle donateurs hartelijk voor hun steun in 2021 en
zien uit naar een, in alle opzichten, stabiel 2022.

Wording in de spotlights
In december is in de Grote Kerk
stil gestaan bij de grote brand
van 50 jaar geleden. Daarbij is
inloophuis Wording op vele manieren als diaconaal doel in
beeld gebracht tijdens de verschillende activiteiten.

Ook zijn verschillende medewerkers bij diverse kerken geweest
om wat meer te vertellen over
ons inloophuis.
Ook de komende tijd staan er
nog een aantal bezoeken gepland.
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TV-tip
“Arm in Nederland? Eigen
schuld!” Is een vierdelige TVserie uit 2016, maar is nog
steeds actueel en terug te
kijken via NPO gemist.
“Heb je het aan jezelf te wijten
als je in het welvarende
Nederland in armoede leeft?
Dennis van der Geest stuurt
vijf mensen met een zeer
uitgesproken mening over
armoede op ontdekkingsreis
om te bepalen hoe armoede in
Nederland eruit ziet.
Meer actueel is de NPO-serie
“Welkom in… Containerdorp”,
waar in diverse woonplaatsen
het wel en wee wordt
vastgelegd van ex-daklozen die
recent in zogenaamde
containerwoningen zijn komen
te wonen, ook hier in
Hilversum.
Beide series zijn zeer de moeite
waard!

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 bestuursleden
Afgelopen periode heeft u in
vrijwel elke nieuwsbrief iets kunnen lezen over de samenstelling
van het bestuur. We zijn blij dat
er afgelopen tijd nieuwe bestuursleden zijn toegetreden.
In 2022 zijn er nog 2 functies
die we graag opnieuw willen invullen.
Eén van deze functies is nadruk-

kelijk ook in te vullen door mensen die niet met het reilen en
zeilen in het inloophuis bekend
zijn, maar zich betrokken voelen
bij de doelgroep.
Heeft u hier interesse in, of zou
u hier graag meer van willen
weten, neemt u dan contact op
via:
info@inloophuis-wording.nl

Vrijwilligers gezocht
Om alle diensten weer te kunnen invullen zoals we voor COVID-19 gewend waren (door de
weeks 2 diensten, zaterdag en
zondag 1 dienst) zijn wij dringend op zoek naar nieuwe medewerkers.
Al geruime tijd waren wij op
zoek naar meer vrijwilligers. In
de periode van de algehele sluiting was het moeilijk om nieuwe
vrijwilligers te vinden en in te
werken. We hopen in het nieuwe

jaar de deur van Wording weer
te kunnen openen! Dan hebben
we daar weer alle mogelijkheden
toe.
Kent of bent u iemand die hier
meer informatie over wenst of
een keer vrijblijvend mee wil
kijken tijdens een dienst in ons
inloophuis? Neem dan contact
met ons op via:
info@inloophuis-wording.nl of de
contactpagina op onze website.

Van het bestuur
Aan het einde van dit toch weer bijzondere jaar, willen we u
nogmaals hartelijk danken voor uw betrokkenheid.
We wensen u een goed nieuw jaar toe, onder de zegen van onze
God. Met veel geloof, hoop en liefde.
hartelijke groet,
namens het bestuur
Wil Draijer
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