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Gezegend door onze Vader

Waartoe leidt het leven onder de zegen
van de Vader?  Dat we Zijn
barmhartigheid voelen en niets anders
meer kunnen dan die uitdelen aan
anderen. Daar groeit het Koninkrijk! Daar
wordt het hart van de Vader zichtbaar!
Zijn genadige aanwezigheid wordt
zichtbaar en ervaarbaar gemaakt in het
voeden van hongerigen, het bezoeken
van gevangenen, het opnemen van
vreemdelingen en zoveel meer
barmhartige daden. 
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Een warm welkom
Boven deze nieuwsbrief staat ons nieuwe
logo: eenvoudig en duidelijk, maar ook
een knipoog naar warmte en gezelligheid.
Dat is de sfeer die we graag in onze
winkel willen hebben. Ontmoeting en
gesprek zijn belangrijk, dat laten we zien
in het kopje dat er bij hoort. Dit logo zal je
ook terugzien op folders, drukwerk, de
website en natuurlijk ergens boven, naast
of onder de ingang.

 

 

 

Even voorstellen...
Peter Dingemanse is bij de stichting
betrokken als penningmeester. Hoog tijd
voor een kennismaking! Hij werkt als
manager bedrijfsvoering bij Orionis in
Vlissingen. Hij vindt het een leuke stad,
maar wel een stad met veel
maatschappelijke problemen. Hier heeft
hij in zijn werk dagelijks te maken. Voor
hem één van de redenen om zich in te
zetten voor de stichting. Zijn aandeel in
het werk voor het Koninkrijk van God.

 

 

 

Bouwzaken
Gelukkig heeft Walstraat 68 een grote
raampartij, waardoor u de verbouwing op
de voet kunt volgen. Er wordt hard
gewerkt! Hierbij nog een impressie van
binnenuit. 

 

 

 

 

Stand van zaken giften
Wat betreft de financiën hebben we te
maken met een aantal zaken. Allereerst
hebben we een bedrag begroot voor de
verbouwing en de inrichting van het pand.
Daarnaast hebben we een jaarlijks
bedrag nodig om de winkel draaiende te
kunnen houden. Hiervoor krijgen we
dankzij periodieke giften al bijna
voldoende binnen. Daar zijn we heel
dankbaar voor! 
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Dankpunt
We mogen danken voor de goede
voortgang van de bouw aan de winkel, de
ondersteuning van verschillende
sponsoren en de eensgezindheid onder
elkaar.

 

 

Gebedspunt
En bid voor de medewerking van de
gemeente Vlissingen, goede
voorbereidingsavonden voor de
medewerkers en een aantal nieuwe
bestuursleden

 

 

 

Stichting Hoop voor Vlissingen
Doel: Mensen in Vlissingen bereiken met het Evangelie.
Bezoekadres: Westerzicht 343, 4385 BC, Vlissingen
Telnr: 0118-464746
Kamer van Koophandel nummer: 58163832
Bankrekening:  NL 13 RABO 0119 9097 66
De stichting heeft een ANBI-status.

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je bent aangemeld door jezelf of
door een ander. Uiteraard kun je je altijd uitschrijven, al zien we
liever dat je deze nieuwsbrief deelt via één van de buttons
hiernaast!
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