We zijn open:
Maandagmiddag 13.00-15.30 uur.
Donderdagmiddag 13.00-15.30 uur.
Zaterdag: 10.30-14.30 uur.

Het Leger des Heils is een internationale
christelijke beweging.
Onze inspiratie is de Bijbel. In het bijzonder
de woorden en daden van Jezus Christus.
Wat we doen komt voort uit onze liefde
voor God.
Onze opdracht is het vertellen van het
Evangelie van Jezus Christus en in Zijn naam
mensen helpen zonder enige vorm van
discriminatie.
Wij geloven in kansen. In tweede kansen.
In derde kansen. En in alle kansen daarna !
Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.
Elk leven is het waard om geleefd te worden.
Leger des Heils, Korps Zutphen bestaat
inmiddels al 130 jaar in Zutphen!
Over de grens van de ene eeuw naar de
andere eeuw is er veel gebeurd. Maar het
Korps bestaat nog steeds en er is er weer
veel te doen op doordeweekse dagen.
Er is een heuse “Huiskamer van de Buurt”
gekomen aan het Hagepoortplein 4.
Langzaamaan worden er weer tal van
activiteiten georganiseerd in deze huiskamer.
U vindt er een 2e hands kledingwinkel, u kunt
wekelijks genieten van een warme maaltijd,
er is een crea-café en er zijn gespreksgroepen.
Ook kunt u er terecht voor een hulpvraag.
Kijk voor het activiteiten aanbod op de
achterkant van deze flyer.
Maandelijks is er een Geloofsontmoeting
waar iedereen welkom is.
Bewoners uit de buurt kunnen ook zelf een
activiteit aanbieden in ons gebouw
(mits deze niet in strijdt zijn met de gebruiken van
het Leger des Heils).

Leger des Heils, Korps Zutphen
Hagepoortplein 4
Telefoon: 0575 - 511627
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Elke woensdagmorgen van
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