Maandagmiddag
Dinsdagmiddag
Woensdagmiddag
Donderdagmiddag

13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–

16.00
16.00
16.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Zondagavond

19.00 – 22.00 uur

Iedere laatste zondag van de maand een
lunch van 13.00 – 16.00 uur.

•
•
•
•
•

koffie krijgen, en soms een maaltijd
biljarten, of andere spelletjes spelen
douchen, je was doen en ook drogen
relaxen in de zithoek of aan tafel
informatie krijgen over allerlei
onderwerpen en instanties

Het Inloophuis kent geen drempels of
verplichtingen
We kunnen je wel de weg wijzen naar
allerlei instanties

Geef svp aan (1 of meer aanvinken):

Onze medewerkers zijn vrijwilligers,
en geen professionele hulpverleners

 Ik wil een jaarlijkse bijdrage
van €....... geven

Je kunt bij ons onder andere:

 Ik ben geïnteresseerd in de
nieuwsbrief van het Inloophuis

Wie zijn wij?

 Ik ben geïnteresseerd in informatie
voor vrijwilligers

Wat is er te doen?

Wilt u ons werk financieel steunen en tot onze vriendenkring gaan behoren?
Vul dan deze strook in en stuur hem naar ons terug.

•
•
•
•

een kopje koffie/thee wil drinken
andere mensen wil ontmoeten
een luisterend oor zoekt, voor z’n
problemen, zorgen of verdriet
warmte en geborgenheid nodig heeft
uit de dagelijkse sleur wil zijn
gezellig een praatje wil komen maken
ontspanning en gezelligheid zoekt

Ondergetekende wordt graag Vriend van het Inloophuis

•
•
•

Naam: ….………………………………………………...

Openingstijden Inloophuis:

Adres: …………………………………………………….

Voor iedereen die zomaar even:

Woonplaats: ……………………………………………

Wanneer?

E-mail adres: ..............................................



Voor Wie?

Hier
postzegel
plakken

De Stichting Inloophuis Hengelo heeft op
27 maart 1992 officieel de deuren van
het Inloophuis in Hengelo geopend.
De medewerkers komen o.a. uit de
verschillende participerende kerken in
Hengelo:
•
•
•

Stichting Inloophuis Hengelo
De Wetstraat 29
7551 GA Hengelo

•

PKN Hengelo
Rooms Katholieke Kerk
Baptisten Gemeenten Hengelo:
o Centrum
o ’t Venster
Samenwerking “De Morgenster”
o Christelijk Gereformeerde Kerk
o Nederlands Gereformeerde Kerk

Stichting Inloophuis
Hengelo
Stichting Inloophuis Hengelo
Postrekening: 341862
t.n.v. penningmeester Inloophuis

De Wetstraat 29
7551 GA Hengelo
Telefoon 074 – 243 80 56

