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Ø Op 9 November starten we het feestweekend met een medewerkers middag.
Ø Het weekend van 10 t/m 11 november a.s. staat in het teken van de viering
van het 30-jarig bestaan van het Open Huis.
Ø De officiële viering vindt plaats op 12 november as in de Kandelaar.
Van 16.00 tot 16.45 uur een dankdienst o.l.v. Mgr. Ron van den Hout
(Bisschop van Groningen/Leeuwarden.
Vanaf 17.00 uur receptie met diverse verrassingen.
Ø Tijdens het feestweekend zijn we alle dagen vanaf 10.00 uur geopend.
Ø Alle gemeenteleden van de deelnemende Kerken in het Open Huis hebben
een uitnodiging gehad om na de kerkdiensten op 11 november te komen
koffie/thee drinken. Wélkom.
Ø ’s Middags en ’s avonds wordt tijdens het feestweekend op 10 en 11
november een klaverjas- en sjoelcompetitie gehouden met iedere dag leuke
prijzen en heerlijke (gratis) maaltijden.
Ø In de maand november wordt bij Jumbo aan de Nobellaan en Poiesz in
Baggelhuizen een statiegeld actie gehouden voor het Open Huis.
Uw flessen zijn meer waard dan u denkt!
Ø Het proefabonnement op dagblad Trouw loopt nog tot 24/11
Ø Ssssssttttttttttt…… we hebben ook begrepen dat Sint en Piet dit jaar op 1
december a.s. in het Open Huis komen.
Ø Vanaf 24/11 ontvangen wij 4 weken lang de zaterdagkrant van het AD.
Ø Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in het Open Huis. Kent of weet u
mensen die benaderd zouden kunnen worden om vrijwilliger te worden in het
Open Huis? Geef de namen dan a.u.b. door aan Jos of het secretariaat.
Ø Heeft u suggesties of ideeën voor het Open Huis geef ze dan a.u.b. door aan
het dagelijks bestuur. (Info@openhuisassen.nl)
Ø Volg ons op twitter @openhuisassen of raadpleeg onze website
www.openhuisassen.nl en u blijft actueel geïnformeerd over alles van en om
het Open Huis.

