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In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen
wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of
psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een
sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een
inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje kofe, een
spelletje of een maaltĳd de dag kan breken. Waar even op adem
gekomen kan worden.
Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar
ook vele vrĳwilligers vanuit de plaatselĳke protestantse gemeenten actief zĳn. Elk inloophuis heeft een eigen
programma, afgestemd op de behoeften in de wĳk. Vrĳwilliger Marjan vindt het belangrĳk dat buurtbewoners
een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen. De meeste
mensen die ze ontmoet, hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fĳn dat ze in het inloophuis haar steentje
kan bĳ dragen voor haar naaste.
Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zĳ
hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen, buurtcentra en
straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals
inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte aanbevolen!

Bericht voor het kerkblad
Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid,
gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement
liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar
aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar
mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie
ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in
inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen
komen.
Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals
inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage
over via NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

