Inloophuis ‘Voleinding’ bestaat twee jaar. Welkom en help!
Vrijdag 9 december vanaf 17.00 uur is ieder uitgenodigd om samen het tweejarig bestaan
van ons Inloophuis ‘Voleinding’ aan de Havenstraat 121 te vieren. We eten een hapje,
wisselen onze ervaringen uit en delen de plannen voor de toekomst. Kortom: welkom.
Jan van Montfrans en L.P. Dorenbos hadden al jaren de tekst uit Jacobus 1:27 op hun
hart: “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en
weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.”
Twee jaar geleden voegden we, zoals Jacobus opdraagt, de daad bij het woord en
openden het ‘Pro Life Inloophuis ‘Voleinding’ aan de Havenstraat 121 in Hilversum. Het is
echt een plek van ontmoeting voor iedereen; ouderen maar ook jongere ouderen. Er wordt
heel wat afgepraat over van alles en nog wat, maar vooral ook over het evangelie.
Elke maandag bidden we 12.00- 13.00 uur voor iedereen in Hilversum onder leiding van
Remco van Ginkel. We bidden ook voor ons dorp Hilversum.
Elke woensdagmiddag is een gezellige knutselmiddag.
En donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur geeft Jan van Montfrans of Remco van
Ginkel een Bijbelstudie voor beginners.
Elke woensdagmorgen gaat het evangelisatie team de straat op. We deden mee met de
Bijbelleesmarathon voor het station. We bidden regelmatig bij de Televisietoren (ook voor
de EO).
We zijn ook bezig met de verbouw van de kelder tot een gebeds- en nazorgruimte.
‘Voleinding’ is open van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.30
tot 13.30 uur. Wij zijn blij met de vrijwilligers uit onze en andere kerken, maar we zoeken er
nog meer. Kom gewoon een keer kijken.
We zijn dankbaar dat Gerard Hoogendoorn, die de Alpha cursus volgde en tot geloof
gekomen is, 15 oktober door ds. Ezinga gedoopt is, samen met Remco van Ginkel. Gerard
en zijn vrouw Anna-Marie, een zus van Jan, bezoeken nu de VEG gemeente. Zij
organiseren de vrijwilligers in ‘Voleinding’. We bidden ook voor andere bezoekers dat zij
tot geloof komen. Bid met ons mee.

We zijn dankbaar voor hen die financieel bijdragen
We zijn blij met de collecten die in verschillende kerken worden gehouden. Elke maand is
er 900 euro nodig. Wilt u overwegen om ook een vast bijdrage per maand te geven. Dat is
hard nodig om financieel gezond te werken. Maak uw een bijdrage over. Hartelijk dank.
Ons banknummer is:
NL68INGB0006711293 ten name van Stichting Pro Life Inloophuis
‘Voleinding’ Havenstraat 121, in Hilversum (giften zijn ANBI
aftrekbaar).
Namens het ‘Voleinding’ team Jan van Montfrans, Gerard en
Anna-Marie Hoogendoorn, Remco van Ginkel en Bert Dorenbos.
Tel mobiel 035 651199125 e-mail dorenbos@schreeuwomleven.nl

