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raad, Mijn oog is op
u."
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We gaan op pad zonder te weten waar
we uitkomen. Op de dag van vertrek
krijgen we pas te horen in welke richting
we gaan: Warebeke in België en - staat
er bij – zoek daar een mooi plekje op om
het einddoel te weten te komen. We
vinden daar een leuk pleintje waar we
onze auto parkeren en krijgen bericht
over de eindbestemming: Lille in
Frankrijk. Zoek maar een mooie route uit
om er te komen. Nu nog spannend waar
we gaan overnachten. Dat horen we pas
als we in Lille aangekomen zijn. Dat is
pas een spannende vakantie: het is één
grote verrassing (surprise)!
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Bouwzaken
Een update vanuit de bouwcommissie.
We hebben gelukkig al een aantal zaken
afgerond. Alle elektriciteit is aangelegd,
dit is met name gerealiseerd door
Francion Bouwhuis en Cor Witsel in
samenspraak met de elektricien. Het
loodgieterswerk is ook klaar, op het
sanitair na. De nieuwe CV ketel is er en
de radiatoren hangen op. Het
mindervalidetoilet is getegeld. Achterin
het pand wordt ook hard gewerkt om de
keuken en het kantoor af te werken.

Even voorstellen...
Deze maand maken we kennis met Erik
Willemse, 43 jaar, hij woont in Oost-
Souburg. Erik is betrokken bij Walstraat
68 als bestuurslid en houdt zich bezig
met gebouwbeheer. Op dit moment is dat
vooral het coördineren van het werk van
de bouwcommissie. Hij hoopt dat
Walstraat 68 een speciale winkel wordt
met veel aantrekkingskracht. Het zou
mooi zijn dat de mensen die hierdoor
binnenkomen een poosje in de winkel
blijven, zodat er de mogelijkheid is voor
een spontaan gesprek. 
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Sponsoring ‘in natura’
… en dan staat er in de winkel uw eigen

boekenkast of tafel!

Het is natuurlijk veel leuker om iets ‘in
natura’ te geven. Dat lijkt ons ook een
goed idee voor het project Walstraat 68.
Zo kunt u helpen door bepaalde artikelen
te sponsoren. U geeft aan welk artikel u
wilt geven en doneert het benodigde geld
hiervoor via een eenmalige gift. Vermeld
bij de betaling welk artikel u sponsort. We
hebben een ‘verlanglijstje’ van adoptie-
artikelen opgesteld.

Stand van zaken giften

De afgelopen maand hebben we zo'n
4.500 euro aan sponsoring door bedrijven
voor de verbouw gekregen. Ook heeft de
inzet van vrijwilligers 2.000 euro
bespaard. De actiemarkt van de
Marnixkerk heeft het mooie bedrag van
3.200 euro opgeleverd. Allen, ook ieder
die een gift heeft overgemaakt, hartelijk
dank!

Dankpunten
Gods trouw in al het werk, de geslaagde
Marnixmarkt (we zijn erg dankbaar voor
het mooie bedrag dat we kregen!
Daarnaast bood het ons ook een mooie
gelegenheid om meer naamsbekendheid
te krijgen) en de vele bereidwillige
klussers.

Gebedspunten
Vertrouwen op God en Zijn zegen en die
(eenzame) mens die aandacht nodig
heeft.
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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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