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Ø In de maand november werd bij Jumbo aan de Nobellaan en Poiesz in Baggelhuizen 

een statiegeld actie gehouden voor het Open Huis. De Opbrengst was ruim 118,00 
Euro. 

Ø Vanaf 1 januari 2019 hebben we een abonnement op de zaterdagkrant van Trouw en 
alle dagen van de week de digitale krant. In de volgende nieuwsbrief zullen we 
aangeven hoe de krant digitaal gelezen kan worden. Het bestuur heeft tevens 
besloten een zaterdag abonnement op het Dagblad van het Noorden te nemen. U 
wordt hierover nader geïnformeerd. 

Ø Van de oudejaarsdag opening is veel gebruik gemaakt. We zijn blij dat we vele 
gasten hebben mogen begroeten. Bijzonder was natuurlijk het bezoek van onze 
burgemeester Marco Out. We begrepen dat hij goede gesprekken heeft gehad met 
onze gasten. (Zie ook het twitter bericht van de burgemeester op onze website) 

Ø De nieuwjaarsreceptie is goed bezocht en is een belangrijk evenement voor het Open 
Huis. Het voldoet aan een behoefte in de lokale samenleving. 
 

 
 

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. 

 



Ø Van de voorzitter: 

Een Nieuwjaar: 

Het nieuwe jaar begon met een droevig bericht dat op 68-jarige leeftijd Zwannie Bosker op 3 
januari jl. is overleden. Vlak voor de Kerst vernamen we dat het met haar gezondheid snel 
bergafwaarts ging. Zwannie was vele jaren vrijwilligster in het Open Huis.  We zijn dankbaar 
voor haar inzet en inbreng en zullen haar in ons team missen. Wij wensen haar kinderen, 
kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte toe. 

Het jaar 2018 stond met name in het teken van het 30-jarig bestaan van de stichting. We zijn 
erg blij dat we dat met heel veel mensen hebben mogen vieren. Het was een heel bijzonder 
weekend. Prachtig dat o.a. Jumbo en STILA ons hiervoor wilden sponsoren. Dank daarvoor.  
Bijzonder was ook de officiële viering in de Kandelaar. We kijken daar als bestuur dankbaar 
op terug.  
 
In vele opzichten maakt het Open Huis het verschil en is soms grensverleggend: 
 
Tijdens de dankdienst op 12 november jl. ging de bisschop van Groningen en Leeuwarden 
mgr. Ron van den Hout voor in de vrijgemaakte kerk De Kandelaar. En zo brengt het Open 
Huis (kerkelijke) mensen bij elkaar. “Kerk op haar best”. 
 
Maar niet alleen op kerkelijk terrein maakte het Open Huis het verschil. Ook bleken we instaat 
alle politieke partijen te motiveren kennis te maken met ons werk. Ik hoop dat we hier dit jaar 
een vervolg aan kunnen geven. Naar mijn stellige overtuiging heeft de politiek en ons 
stadsbestuur het Open Huis nodig. Zonder het Open Huis waren de problemen in onze mooie 
stad nog groter. Misschien waren de tekorten op de begroting groter. 
Kerken mogen dan leeglopen maar nog steeds vervullen kerkelijke organisaties een 
belangrijke rol in onze samenleving. Of er in de toekomst kraters worden geslagen, zoals een 
hoogleraar denkt, in de samenleving weet ik niet maar het is wel duidelijk dat vrijwilligers van 
welke achtergrond dan ook een belangrijke schakel zijn in onze samenleving. Ik ben dan ook 
ontzettend trots op onze vrijwilligers!! Zij geven een deel van hun vrije tijd op voor het werk in 
het Open Huis. 
 
De zorgen die ik vorig jaar uitsprak (te kort aan vrijwilligers en liquide middelen) zijn 
gedeeltelijk opgelost. Niet dat we nu zorgeloos zijn, maar we hebben het afgelopen jaar een 
groot aantal nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Maar ook op financieel gebied hebben we 
vooruitgang geboekt. Zo namen het aantal sponsoren en donateurs toe. Dat betekent dat we 
nu een aantal zaken aan kunnen pakken die we 2 jaar geleden hebben moeten uitstellen. 
 
Zoals u weet is onze website vernieuwd. De komende periode zullen we een fotocollage van 
alle hoogtepunten in het afgelopen jaar op de website zetten. Foto’s kunnen ook via de 
website besteld worden. Voor degenen die hier problemen mee ondervinden kan ik op de 
eerste zaterdagen (m.u.v. februari) van de komende maanden hierbij behulpzaam zijn. 
 

 

 


