Het is elke dag een komen en gaan in Inloophuis ‘Voleinding’ aan de Havenstraat 121
Elke maandag hebben we een bidstond, waar we naast voor Voleinding ook bidden voor
Hilversum (Stadsgebed) en voor leidinggevenden nu ook de CBMC in Hilversum is
opgeheven. Het is elke keer een hele lijst die steeds langer wordt. We hopen dat een aantal
(ook jongere) bezoekers in 2017 gedoopt gaan worden. Wilt u aub ook meebidden.
Woensdagmiddag is de praat- en knutselmiddag en er ligt altijd een grote puzzel waaraan
iedereen mag meedoen. Thea Rouvoet is wel de puzzel kampioen! Elke donderdagmiddag
wordt er een korte bijbelstudie gegeven door Remco van Ginkel of Jan van Montfrans.
Gerard en Anna-Marie Hoogendoorn zwaaien de scepter en zorgen dat er altijd vrijwilligers
zijn. We zijn blij dat Bert Lunsing erbij gekomen is, maar we kunnen nog dringend versterking
gebruiken, ook nu de heer Koeman van de Rehoboth kerk om gezondsheidsredenen een
tijdje verstek moet laten gaan.
De verbouw van de gebedskelder vordert gestaag. Cor heeft er veel aan gedaan en Gerard
maakt het nu af met Jaap die ook wil helpen.
Jan van Montfrans is ook trouw in het bezoeken van een aantal vaak eenzame ouderen die
niet meer kunnen komen. Wat is de eenzaamheid groot. Elke maandag bidden we ook voor
de evangelisatie. Remco, Jan en Erik en ook broeder van Ginkel sr. trekken er woensdags
op uit en hebben ook de jongeren bij station Sportpark op het oog en sinds kort ook het
winkelcentrum in de Kerkelanden. Sjerp Zeldenrust is ook van de partij. En niet te vergeten
onze gebedsbijeenkomsten die we houden bij de Televisietoren aan de Doodweg. We wonen
in een ‘duister’ media dorp waar de tegenstander er alles aan doet om de mensen in heel
Nederland van het licht van het evangelie af te houden. En gebed doet wonderen. Dank zij
het Zoeklicht hebben wij hun evangelisatie nieuwjaars exemplaar huis aan huis kunnen
verspreiden, ook bij de omroepen, ziekenhuizen en bejaarden huizen.
We denken ook al weer aan een Bijbelmarathon dit jaar. Het zou mooi zijn als de kerken dit
jaar de verantwoordelijkheid zouden willen nemen voor de Bijbelmarathon en ook de
jongeren van de Bijbelschool Gospel for Europe.
We zijn blij met de steun vanuit de Grote Kerk, Verbinding en de VEG. Het zou fijn zijn als we
er zeker van zouden kunnen zijn dat we elke maand 900 euro bijeen konden brengen. Dat is
nog niet het geval. Ieder die dit leest geven we in overweging om een vaste of vrijwillige
bijdrage te geven.
(Nood)hulp
We vragen u of u nu (extra) kunt helpen om onze rekening voor de belastingen en de
jaarafrekening voor gas en electra samen duizend euro te betalen. En eind maart komt de
huur van 650 euro er ook al weer aan. Dank voor uw speciale (nood) hulp
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