
Inloophuis ‘Wording’ 

 

De opbrengst van de eerste collecte in de dienst op zondag 2 augustus is bestemd voor 

Inloophuis ‘Wording’ in Hilversum. Hier volgt een korte toelichting.  

 

 
Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos zijn, is in 

1997 Stichting Inloophuis ‘Wording’ opgericht door leden van verschillende christelijke 

kerken in Hilversum. 

Wat heeft deze mensen bewogen om een Inloophuis open te stellen? Wat was hun drijfveer? 

Wel, zij wilden gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die 

hen omringden. Vooral naar hen, die - om welke reden dan ook - aan de rand van de 

samenleving verkeerden. 

Zo wilden zij toen, en zo wil de stichting nu, gehoor geven aan de christelijke opdracht van 

onze Heer Jezus Christus, zoals Hij dat in het Evangelie van Mattëus 25 aangeeft: 
“43Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij 

niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 
44Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, 

als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 
45En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 

onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 

 

Het Inloophuis is een open huis voor ieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos 

geworden is. Voor medeburgers die te kampen hebben met psychische - of 

verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden, die graag anderen willen ontmoeten. 

 

De medewerkers staan klaar om de gasten in Inloophuis ‘Wording’ te begroeten. Zij doen dit 

werk geheel belangeloos en op vrijwillige basis.  

Wat er wordt geboden: 

• Gratis koffie, thee, brood en soep; 

• een gratis warme maaltijd op de donderdagavond; 

• een luisterend oor voor de ervaringen en/of zorgen die men wil delen. 

De maaltijd wordt op christelijke wijze geopend en beëindigd, waarbij een korte 

Bijbeloverdenking plaats vindt. 

 

P.S. 

Omdat er in deze coronatijd heel omzichtig dient te worden omgegaan met collectegeld, is het 

ook mogelijk uw bijdrage per bank over te maken. 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar: 

NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, 

o.v.v. ‘Wording’.  

Uw bijdrage aan de collecte voor de kerk kunt u overmaken naar: NL14INGB0000524441 

t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v ‘dienst 2 augustus’. 

 

De Diaconie van de Graankorrel 


