01-01-2018 Zorg en/of zorgen
In mijn tweede jaar als voorzitter van het Open Huis worden veel dingen duidelijker: onder ander
de toegevoegde waarde die wij als Huis leveren aan de samenleving. Je erin bewegen geeft
plezier en enthousiasme. U mag hier best een oproep in zien hier mede vorm aan te geven.
Natuurlijk komen ook zorgen wat duidelijker voor het voetlicht.
1. Wat gebeurt er nu in de toekomst met de woning naast ons? Voormalige Vishandel Joling
bedoel ik. We maken ons zorgen om de staat van onderhoud en het gevaar die dat oplevert voor
ons en onze gasten. Deze zorgen hebben wij naar alle waarschijnlijkheid niet alleen. Ik hoop dat
2018 wat dat betreft een ommekeer zal brengen.
2. De zorg om de financiën ten gevolge van riolering die nagenoeg volledig moest worden
hersteld. En de staat van onderhoud van ons pand.
Je zorgen uitspreken brengt soms ook iets moois op gang: bv de acties die voor het Open Huis
zijn gevoerd:
-De oliebollenactie van de PGA gemeente “De Drieklank”.
-Vrijmarkt op Koningsdag.
-Giften van jubilea die gevierd werden.
-Steun van STILA voor de Kerst en nieuwjaarsbijeenkomst.
-Kerstkaartenactie van een makelaar.
-Vrijwillige giften en donaties van particulieren en bedrijven.
-De collectes in Kerken.
Alle gevers en donateurs en sponsoren hartelijk dank daarvoor.
Het pand is mede hierdoor in 2017 prachtig geverfd en nodigt uit om naar binnen te gaan.
3. Het aantal medewerkers/vrijwilligers van het Open Huis is een blijvend punt van zorg. Maar
ook hier hebben we gelukkig successen weten te behalen. Het aantrekken van vrijwilligers blijft
ook in 2018 een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen. Helpt u ons mee?
Een zorg waar ik u aandacht voor wil vragen is de gezondheid van Zwannie Bosker. Zij is
ongeneeslijk ziek en ik denk dat het goed is om in dit nieuwe jaar voor haar een kaarsje aan te
steken en haar en haar familie veel sterkte te wensen. (aansteken kaars) Het is fijn voor haar dat er
mensen zijn die voor haar willen en kunnen zorgen.
Zoals in het begin aangegeven. Het Open Huis vervuld een belangrijke taak in de samenleving.
Het is mooi dat onze 3 ananassen weer prominent op het pand aanwezig zijn. Immers
GASTVRIJHEID bieden is één van de kerntaken voor het Open Huis. Dat willen we graag in 2018
blijven uitstralen. Maar nog belangrijker is dat we een gastvrij huis zijn, waar mensen welkom zijn
en elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten op kunnen doen. We hopen hiermee ook in
2018 een kleine bijdrage te kunnen blijven leveren in de zorg voor onze lokale samenleving.
Hoe belangrijk sociale media ook is in onze samenleving, echt samenleven doe je ook in 2018
door elkaar te ontmoeten. Dat is in het Open Huis op 6 dagdelen van de week mogelijk.
Op 21 maart 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wij hopen dat de politieke
partijen van Assen onze uitnodiging zullen aannemen en op de zaterdagen vanaf 20 januari de
visie van hun partij met betrekking tot zorg en zorgen met ons en onze gasten willen delen.
U begrijpt zorg en zorgen liggen dicht bij elkaar maar door het uitspreken ervan ontmoet je
medeleven, enthousiasme, openheid, solidariteit en dat zijn nou juist de kenbegrippen voor het
Open Huis.
Ik wens u allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar!!

