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We wonen nu ruim een
jaar in Hilversum en
dan ben je eerst nog
druk met je nieuwe huis
en daarna ga je eens

Helaas kunnen we hier geen

Totaal hebben we het eerste

positief verhaal houden over de

half jaar afgesloten met een

financiële stand van het eerste

tekort van € 3.636,-.

halfjaar van 2015.

Met alle medewerking van u

Hoewel onze kosten wat zijn

zijn we natuurlijk erg blij, maar

afgenomen,

de

we moeten ook zorgen dat we

sponsoring van broodjes en sap

de financiën op orde hebben.

van Texaco (waar onze bezoe-

Binnen het bestuur hebben we

als we op de fiets naar

kers bijzonder van genieten!)

afgesproken

of terug uit het

en de licht teruggelopen bezoe-

bezoeken en hen te vragen ons

centrum kwamen.

kersaantallen zijn de giften van

financieel

vrienden, donateurs en kerken

misschien kunt u binnen uw

lager dan we hadden gehoopt

eigen kring ook een oproep

en voorzien. En aangezien we

doen om donateur te worden.

kijken wat er op dit
gebied ‘te koop’ is.
Natuurlijk had ik
Wording al eens gezien,

Lees het vervolg op
pagina 2.

mede

door

geen subsidies ontvangen zijn
we daar toch van afhankelijk.

te

kerken
willen

te

gaan

steunen,

Alvast hartelijk dank.

Wat kunt u doen?
We

zijn

z o e k

nog

steeds

n a a r

op

n i e u w e

Winters weer

vrijwilligers.
Spreekt

het

werken

in

Wording u aan? Op onze
website

vindt

i n f o r m a t i e .
b i n n e n l o p e n

u

meer
E v e n
m a g

natuurlijk ook.

binnenkort te verwachten is.
Onze bezoekers hebben vaak geen goede jas of droge dekens. Indien u jassen / dekens / slaapzakken / mutsen / handschoenen /
warme truien / dassen of andere warme kleding heeft en niet meer
gebruikt nemen we dit heel graag van u aan.

Op pagina 2 vind u onze
openingstijden.

Ook deze keer vragen we uw aandacht voor het winterse weer dat

U mag dit altijd tijdens openingstijden afgeven zonder vooraankondiging.
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Belastingaangifte
Inloophuis Wording is
in het bezit van een
ANBI-status.
Dat betekend dat u
alle giften aan ons

2015

Inloophuis

Wording

Vervolg Rob
Dit is het vervolg van ‘Even vovoorstellen’ op pagina 1

zeggen ‘de cirkel is rond.
Ik beleef vooral heel veel ple-

Wat zou dat zijn? En toen kwam

zier in Wording met de bezoe-

de uitzending van Geloof en een

kers, wat een ‘doorleefde’ ver-

hoop liefde van de EO met Hil-

halen, wat een humor en ook

versum als plaats van hande-

saamhorigheid beleef ik er. Na-

ling. Nu kon ik binnen een kijk-

tuurlijk is het niet allemaal ro-

je nemen in Wording en was

zengeur en maneschijn, maar ik

eigenlijk gelijk verkocht, helaas

zie in Wording een hoop

waren er medische omstandig-

‘paradijsvogels’, die ieder op de

heden, waardoor het nog niet

eigen manier present en naas-

mogelijk was om vrijwilliger te

ten mogen zijn. Naasten, die op

worden. Zo gauw ik groen licht

ons pad komen en waar wij

kreeg om weer wat op te pak-

mee mogen werken. Wording is

ken heb ik via de website con-

een plek, waar ieder zichzelf

tact gezocht en zo is het geko-

mag zijn, zowel bezoekers, als

men, dat ik nu meedraai als

vrijwilligers en zo hoort het ook

Vind u het leuk om

vrijwilliger. Dit doe ik naast een

m.i. in Gods wonderbare wijn-

een stukje te

andere vrijwilligersfunctie bij

gaard.

schrijven voor deze

Gevangenenzorg Nederland,

nieuwsbrief?

waarvoor ik gevangenen of TBS

kan opvoeren bij uw
belastingaangifte.
Heeft u hier vragen
over? Wij helpen u
graag. Onze
contactgegevens vind
u onderaan deze
pagina.

Meewerken?

-ers bezoek en laat ik nu ook
Het lijkt ons leuk om

van die organisatie materiaal in

stukjes te ontvangen

Wording tegenkomen, zou bijna

die we hier kunnen

Voor mij is de daad, bij het
Woord voegen, mijn drijfveer
om juist op die manier als
christen vorm te geven aan je
christen-zijn!

plaatsen. Dat mag
een vaste of
eenmalige invulling

Openingstijden

zijn. Dit mag naar
nieuwsbrief@inloophui
s-wording.nl
ingestuurd worden.

Ma, Di, Wo, Do, Vr:

14:00 — 17:00

Zaterdag:

14:00 — 17:00

Zondag:

12:00 — 14:00

|

19:00 — 22:00
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