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De Heere zal het huis bouwen...

David wordt genoemd ‘de man naar Gods hart’. Dat
betekent dat hij door God uitgekozen was. Maar ook dat
de Heere zijn hart vol maakte met liefde tot God. Zo heeft
hij zijn leven in de dienst van de Heere mogen besteden,
ook al waren er misstappen – zelfs heel ernstige – in zijn
leven. En dan staat er dat hij, na een leven van strijd, rust
kreeg. Op dat moment kwam er een plan in zijn
gedachten: hij woonde in een prachtig paleis maar voor
de Heere was er een tent: Ik zal voor de Heere een huis
bouwen. We kunnen grote plannen hebben, vanuit de
liefde van ons hart, om dit of dat voor de Heere te gaan
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doen. Grote plannen – een tempel voor God – en stiekem
is er dan misschien ook dat addertje dat wij daarin een
belangrijke plek hebben.

Lees meer >

 

Walstraat 68 een feit

 

We zijn de afgelopen weken veel bezig geweest met
allerlei plannen die te maken hebben met het project
Walstraat 68.

Zo hebben we de eerste vergadering van het bestuur
gehad, een tafel vol enthousiaste mensen: de een heeft
kennis van dit, de ander van iets anders en samen vullen
we elkaar aan.

De bouwcommissie – een groep van mensen uit bestuur
en praktijk – wordt aangesteld en komt voor het eerst bij
elkaar: bouwtekeningen worden opgevraagd bij de
gemeente om meer informatie te krijgen over hoe alle
leidingen lopen en waar de aansluiting met het riool is.
Hoe kun je iets moois maken en toch zoveel mogelijk heel
laten? Maar de bouwcommissie denkt daar anders over:
“Out of the box” denken – alles is mogelijk!  

Lees meer >

 

Even
voorstellen:
Tonnie
Dingemanse

 

Hoop voor Vlissingen, wat is dat?

Misschien heb je wel eens van Hoop voor Vlissingen
gehoord of meegewerkt aan een project van de stichting,
maar het kan ook zijn dat deze stichting voor jou
helemaal nieuw is. Hoe dan ook, de stichting Hoop voor
Vlissingen is dit jaar best vernieuwd en daarom lijkt het
ons zinvol om eerst kennis te maken. In de komende
nieuwsbrieven zal elke keer één van de bestuursleden
zich voorstellen. De eerste keer is de voorzitter aan de
beurt …

Voorzitter in een kring, hoe moet dat?
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Hallo beste lezer, in deze nieuwsbrief wil ik wat van
mezelf vertellen. Eerst over wie ik ben (en wie er om me
heen staan) en dan wat ik ben en dan ook nog waarom ik
(het) ben.

Lees meer >

 

 
Stand van zaken financiën

Voor het verbouwen en inrichten van onze winkel hebben
we minimaal €25.000 nodig. En dan moeten we ook nog
wat te verkopen hebben …

Op dit moment is er aan periodieke giften ruim €2.000
toegezegd (en €200 ontvangen). Voor éénmalige giften
staat de teller op ca €10.000 waarvan inmiddels €5.000 is
binnengekomen.

Dan is er ook €10.000 als lening ontvangen.

Lees meer >

 

Dank en gebedspunten

Vooral in het begin van een project zijn er nogal wat punten die de aandacht vragen. Er
zijn meer vragen dan antwoorden, meer open einden dan afgesloten zaken. Natuurlijk
kunnen we maar een lijstje van de meest urgente of belangrijke zaken aangeven …

We vragen gebed voor

·         financiële hulp voor het project: een winkel verbouwen, inrichten en dan ook nog
zorgen dat er wat te verkopen is (!) gaat best wat kosten. We hopen op (periodieke)
giften en eventueel leningen die ons in staat stellen het plan uit te voeren.

·         veel draagkracht vanuit de kerken en andere instanties die onze doelen een warm
hart toedragen.
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·         wijsheid in het nemen van beslissingen over verbouw en inrichting.

We vragen aandacht voor

·         medewerkers voor het klussen. Is er misschien iemand die verstand heeft van cv-
installaties? of is er een vakbekwame vloerenlegger beschikbaar? Wie kan ons helpen
aan iemand die onze boekenkasten(wand) kan en wil maken (gratis is het mooist
natuurlijk J)

·         vrijwilligers om in de winkel te staan? of koffie en thee te schenken? of helpen om
te zorgen dat de winkel er netjes en schoon uit blijft zien? en vooral ook mensen met
een hart voor de naaste (in nood of zonder God) en een stukje vrijmoedigheid?

·         al die mensen en instellingen die ons willen steunen: Als je bij de Marnixkerk je
jaarlijkse oliebollen en appelbeignets koopt is het goed om te weten dat de opbrengst
over de familie Rietveld en ons project (Walstraat 68) verdeeld wordt. Eet ze!

·         Het feit dat we nog geen incasso-opdrachten kunnen doen. Als u een (periodieke)
gift wilt overmaken dan graag zelf actie ondernemen.

Wilt u met ons de Heere danken voor

·         de belangstelling en giften voor het project.

·         de nieuwe financiële man, Peter Dingemanse, die het bestuur als penningmeester
gaat versterken.

·         het feit dat het drukker aan het worden is in de Walstraat – vooral ook ter hoogte
van onze locatie. We hopen dat dit doorzet.

Lees meer >

 

Stichting Hoop voor Vlissingen
Doel: Mensen in Vlissingen bereiken met het Evangelie.
Bezoekadres: Rubenslaan 140, 4383WH, Vlissingen
Telnr: 0118461135
Kamer van Koophandel nummer: 58163832
Bankrekening:  NL 13 RABO 0119 9097 66
De stichting heeft een ANBI-status.

 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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