Een nieuw Logo!

Waar haak

jij aan?

Niet nog een stichting erbij?
Het wemelt in onze regio van de stichtingen, die op alle mogelijke manieren mensen helpen.
Een flink aantal daarvan zijn kerkelijk georiënteerd. Ze voeren de opdracht van hun Heer uit:
Omzien naar mensen, die een steun in de rug kunnen gebruiken.
Hier komt naar buiten, wat hen van binnenuit beweegt, vandaar: Binnenstebuiten.
Onder deze paraplu brengen kerken en oecumenische stichtingen hun activiteiten onder de
aandacht van de Westfriese bevolking, door die te plaatsen op een Diaconaal platform.
Het platform zorgt dus in eerste instantie voor publiciteit. Hoe?
Maandelijkse advertentie
Er verschijnt elk laatste weekend van de maand een advertentie in Huis-aan-huisblad Zondag,
waarin de activiteiten van de komende maand worden aangekondigd. Die activiteiten zijn
altijd bedoeld voor iedereen en liggen op het terrein van hulpverlening en/of eenzaamheidsbestrijding. Dus: Hoort zegt het voort! Ook buiten de kerk.
Website: www.binnenstebuiten-wf.nl
Voor de advertentie moeten we altijd keuzes maken. Niet alles staat er in en ook heel compact.
Op de website staat alle en ook uitgebreide informatie.
Daar kunt meteen zien waar je vandaag, morgen en overmorgen terecht kunt.
In de AGENDA tref je alles op volgorde van datum, met een handige zoekfunctie.
Bij PROJECT INFORMATIE vind je uitgebreide info over diverse activiteiten.
KERKEN, die hun activiteiten melden en worden opgenomen in de lijst KERKGEMEENSCHAPPEN
met een verwijzing naar hun website,
Diaken Jan de Boer
Het zou mooi zijn als de kerken en oecumenische stichtingen, door te laten zien wat ze doen,
ook anderen zouden inspireren. Dat was wat Jan de Boer, de helaas overleden diaken van de
pg Enkhuizen, voor ogen had toen hij het idee van een diaconaal platform lanceerde.
Iedereen die meer wil weten over BinnensteBuiten kan mailen naar info@binnenstebuiten-wf.nl
Voor nadere informatie over de verschillende activiteiten kun je bellen met HWK 0229-271684

