INLOOPHUIS ‘VOLEINDING’ is ontmoetings- en evangelisatie centrum
Bid en help financieel mee om Inloophuis ‘Voleinding’ open te houden
Elke maandag om 12.00 uur bent u welkom op de bidstond in ‘Voleinding’. Remco houdt een korte
meditatie en dan bidden we voor de de gasten en het wel en wee van het inloophuis. We bidden
ook voor de Hilversumse kerken en de burgemeester en de plaatselijke gemeente. En ook altijd
voor Israël. En ook voor de Bijbelstudie elke donderdagmiddag van 2 tot 3 uur waar de meeste
deelnemers buitenkerkelijk zijn.
Elke week woendag en vrijdag is er evangelisatie in het dorp en de Kerkelanden en de laatste
bidstond bij de Televisietoren hebben we vooral gebeden voor de 50-jarige EO. Gebed doet
wonderen zegt de Bijbel. Als we het tenminste doen. 2 Kronieken 7:14 en 15, 2 Kronieken 16:9 en
Jacobus 5 enz. enz. Dus lees je bijbel, bid elke dag!
Ons Inloophuis ‘Voleinding’ is open niet alleen voor ouderen maar voor iedereen. Maandag tot
vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en zondag na de kerk van 11.30 tot 13.30 uur Kom gewoon
eens langs. We hebben contact met een vaste groep bezoekers maar bezoeken ook anderen en
bellen of mailen. Er gebeurt altijd wat. Bid mee dat we weer nieuwe gelovigen mogen dopen zoals
de afgelopen twee jaren.
HET NIEUWE TESTAMENT LEZEN OP HET STATIONSPLEIN 6, 7 en 8 SEPTEMBER
De gemeente heeft ons toestemming gegeven voor onze 2017 Bijbelmarathon op woensdag 6,
donderdag 7 en vrijdag 8 september op het Stationsplein van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds.
Alleen donderdagavond tot 9 uur ‘s avonds, dan is het koopavond. We lezen dit jaar het Nieuwe
Testament. Geef u op om mee te lezen. Elk een kwartier achter elkaar. Jan van Montfrans maakt
de lijst met de lezers. Ds. Ezinga en Martin Penning openen op woensdagmorgen. Naast het lezen
evangeliseren we en delen folders uit. Het evangelisatie team uit Lunteren komt ons donderdag
versterken en de Engelse straatevangelist Allen komt ook. Er gebeurt altijd van alles. Doe mee en
bid mee. Bel 06 51199125.
HELP EN HOUD ‘VOLEINDING’ OPEN
We hebben voor ‘Voleinding’een prachtige lokatie op de Havenstraat 121. Dank aan iedereen die
financieel steunt. We hebben op korte termijn meer financien nodig. We komen tekort. We doen
een dringend beroep om mee te helpen het tekort weg te werken. Het zou erg zijn als we zouden
moeten stoppen. Kom ook zelf eens langs. Iedereen is welkom. We zijn open van 2 tot 5 uur
behalve zaterdag en zondags zijn we open van half twaalf tot half twee.

Maak een gift over op ons banknummer:
NL68INGB0006711293 ten name van Stichting Pro Life Inloophuis
‘Voleinding’ Havenstraat 121, in Hilversum (giften zijn ANBI
aftrekbaar).
Jan van Montfrans, Remco van Ginkel, Bert Dorenbos 06 51199125
dorenbos@kiesdanhetleven.nl
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