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nieuws
Oliebollenreceptie als start
jubileumjaar inloophuis de
ruimte
In 2014 bestaat Inloophuis de
Ruimte 25 jaar als huiskamer
voor de Almeerse Stedenwijk. Dit

heuglijke feit zal op allerlei
manieren worden gevierd. De
aftrap van het feestjaar was op
zaterdag 28 december 2013
met een oliebollenreceptie. We
geven een kort fotoverslag.
Lees meer >>

Dubbelinterview met John
Louman en John Otten
John Louman is onze stagiaire,
naast zijn werkzaamheden bij
defensie volgt hij een avond MBO
opleiding (sociaal
maatschappelijke dienstverlening)
in Lelystad.

Voor John Otten, bijna een
"oerbewoner" in Almere, is het
Inloophuis een plek voor
gezelligheid waar het belangrijk
is dat normen en waarden
gerespecteerd worden. Lees
meer >>

Netwerkdag Netwerk Urban
Mission: Buurtgericht
werken, kansen en
uitdagingen
Vrijdag 22 november
organiseerde het Netwerk DAK
(Door Aandacht Kracht) voor de
6e keer een landelijke
netwerkdag voor urban mission
werkers. Dit keer vond de
ontmoeting in Amsterdam plaats.
Het thema van de dag was:
Buurtgericht werken, kansen en
uitdagingen. Lees meer >>

Het inloophuis te gast
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Het Inloophuis biedt al 25 jaar
een gastvrije plek in de buurt
aan. In september 2013 waren
de rollen echter omgedraaid.
Het inloophuis was namelijk te
gast bij de feestelijkheden rond
het 30-jarig bestaan van de
Houtskeletwoningen langs de
Breukelengracht in StedenwijkMidden te Almere. Lees meer >>

Zaterdag 1 november 2014:
Jubileumconferentie
Inloophuis
Dit jaar bestaat Inloophuis De
Ruimte 25 jaar. Als missionaire
plek betekent dat 25 jaar
bruggen slaan tussen kerk en
wereld. We willen dit jubileum
aangrijpen om in Almere een
conferentie te organiseren
waarvoor zowel mensen uit de
kerkelijke wereld als mensen uit
het maatschappelijk veld worden
uitgenodigd.
Ons doel is een ontmoeting tot
stand te brengen tussen deze
twee werelden, ter verrijking van
alle betrokkenen. Lees meer >>
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