
Een Naam in de woestijn

Een naam voor de winkel? Niet eenvoudig ... Zo'n naam moet duidelijk zijn en iets van het
doel weergeven en nog makkelijk klinken ook. 
Het volk van Israël had geen makkelijke reis naar het land van belofte: dwars door de
woestijn. Het volk heeft veel te leren. Durft het zich echt aan God toe te vertrouwen?
Ondertussen zorgt Hij dag in dag uit voor hen o.a. door het manna te geven. 
Soms heb je in je leven zulke woestijn-ervaringen. Dan heb je rustpunten (bezinning)
nodig om op adem te komen. In die woestenij heb je dan genoeg aan die ene Naam
boven alle namen: Jezus. 
Mag de winkel zo'n plek zijn om "even aan te meren" op de weg naar je "bestemming",
een plek om even "aan wal te komen" voor ieder die dat nodig heeft. Welkom op
WALSTRAAT 68!

Lees meer >

 

Even voorstellen: Jannie van Sluijs

Beste lezer,

Vandaag is het mijn beurt om mij voor te stellen als
bestuurslid van de stichting Hoop voor Vlissingen.

Mijn naam is: Jannie van Sluijs Rosendaal en mijn functie
als bestuurslid is secretaris. Ik ben getrouwd met Adri van
Sluijs. We wonen in Vlissingen op Westerzicht 343 in een
leuke trio woning. Lid van de Ger. Gem, de Marnixkerk.

Als secretaris zorg ik voor verslaglegging van de
vergaderingen, het opstellen van agenda en actielijsten.
In en uitgaande post en veel andere bijkomende dingen.

http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-r/
https://www.google.com/maps/search/WALSTRAAT+68?entry=gmail&source=g
http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-y/
http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-j/
https://www.google.com/maps/search/Westerzicht+343?entry=gmail&source=g


Lees meer >

 
Bouwzaken

Een update vanuit de bouwcommissie.
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat er een bouwcommissie gevormd is. Deze
bouwcommissie heeft de bouwtekeningen bij de gemeente opgevraagd en is eens in het
pand gaan kijken. En dan blijkt dat er geen fatsoenlijke opslagruimte is, dat de toiletten
niet meer van deze tijd zijn, dat de indeling anders moet, enzovoorts. En dan gaan de
vragen komen.... wat willen we nu eigenlijk? Wat voor activiteiten gaan er in het pand
komen? Wat voor indeling moeten we daarvoor maken en hoe moeten we dat vorm
geven? We weten het eigenlijk niet! 
Wat is het dan fijn dat er een interieurontwerper op vrijwillige basis bereid bleek om mee
te denken en zijn ideeën op papier te zetten! Zo krijgen de ideeën nu vorm; de indeling
van het pand is nagenoeg bekend en ligt bij de gemeente ter goedkeuring. 

Lees meer >

 

Stand van zaken financiën

Ontvangen over 2016:

·         Periodieke giften € 322,-

·         Eenmalige giften € 12.885,-

We hebben dus het mooie bedrag van € 13.207,- ontvangen! Ook in het nieuwe jaar
hebben we uw financiële steun weer hard nodig!  (NL 13 RABO 0119 9097 66 o.v.v.
Walstraat 68. ANBI, dus aftrekbaar)  
Naarmate het project vordert krijgen we meer inzicht in de te verwachten kosten. In de
loop van 2017 hopen we hierover een update te geven.

Lees meer >

Dank en gebedspunten

·         Voortgang van de bouw van de winkel

·         Uitbreiding van bestuur (iemand voor PR en voor bouwcommissie)

·         Dank voor wat tot nu toe gegeven is

·         Positieve contacten met ondernemers

http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-t/
http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-i/
https://www.google.com/maps/search/Walstraat+68?entry=gmail&source=g
http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-d/


·         Vrijwilligers die in de winkel willen staan (er kunnen nog meer bij)

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

 

http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-l-hyyddll-pvqtkjj-h/
https://www.google.com/maps/search/Rubenslaan+140,+4383WH,+Vlissingen?entry=gmail&source=g
http://hoopvoorvlissingen.updatemyprofile.com/d-hyyddll-740373DE-pvqtkjj-a
http://hoopvoorvlissingen.cmail19.com/t/d-u-hyyddll-pvqtkjj-z/

