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Open Huis Assen
Het Open Huis Assen is een inloophuis van de kerken voor iedereen.
“Het is 12 november 1988 opgericht door een zestal kerken”, vertelt
voorzitter Jans Enting.
ASSEN – ,,De kerken wilden op een praktische manier present zijn in de
binnenstad. Ongeacht maatschappelijke omstandigheden is iedereen
welkom in het Open Huis.”
,,De doelstelling van het Open Huis is omzien naar onze naasten met
respect voor mensen, zonder beoordelen of veroordelen. Je ziet
bijvoorbeeld dat steeds meer mensen moeite hebben mee te draaien
met de samenleving omdat die zo snel veranderd. Daar proberen wij een
taak in te vervullen.”
,,Over het algemeen zijn het vaste gasten die hier komen. Ze kunnen
praten in de huiskamer, een spelletje doen, muziek beluisteren of tv
kijken via de mobiele telefoon. We hebben hier een wifi-aansluiting. We
zijn woensdag open van 10 uur tot 12 uur, vrijdag van 15.00 uur tot
17.00 uur en zaterdag en zondag van 14.00 tot 21.00 uur.”
,,Tijdens deze dagen zijn er altijd twee vrijwilligers aanwezig die zorgen
voor koffie, thee en de broodmaaltijd. Dit proberen we tegen een zo laag
mogelijke prijs te doen en dat voldoet aan een behoefte.” De vrijwilligers
bieden zeker ook een luisterend oor, iets wat door de bezoekers zeer

wordt gewaardeerd”, aldus Jans. In totaal heeft Open Huis Assen 45
vrijwilligers, maar wil graag naar 60, waarbij ook gezocht wordt naar
mensen die wat timmer- en verfwerk willen verrichten aan het pand aan
de Brink 25.
De bestuursleden en vrijwilligers komen voornamelijk van de kerken. De
kerken die binnen Open Huis Assen werkzaam zijn, zijnde Protestantse
Gemeente Assen, Baptisten Gemeente Assen, Rooms Katholieke Kerk,
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk en
het Leger des Heils met een waarnemer.
Jans is sinds januari van dit jaar voorzitter van Open Huis Assen. Hij
werd hier vorige jaar voor gevraagd. Na een paar vergaderingen te
hebben bijgewoond besloot hij dit te doen. ,,Ik kan op een praktische
manier invulling geven aan mijn geloofsovertuiging en op die manier
betekenisvol zijn voor de samenleving. In de eerste helft van mijn
voorzitterschap richt ik me voornamelijk op de website en de publiciteit
om zo meer bekendheid te geven aan het huis.” Nu ligt de focus meer op
het krijgen van vrijwilligers en kennismaken met kerken en
(maatschappelijke) organisaties.
Kijk voor meer informatie over Open Huis Assen www.openhuisassen.nl.
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