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Ø Voor het gebruik van de computer is een internet- en gebruiksprotocol opgesteld.
Ø Alle foto’s van het afgelopen jaar staan op het bureaublad van onze computer.
Bestellingen kunnen worden gedaan via een formulier die bij de PC ligt. Noteer
nummer van de foto en de voornaam van de besteller. Maar het kan natuurlijk ook via
web mail naar info@openhuisassen.nl
Ø De privacyverklaring van het Open Huis is in januari 2019 vernieuwd. U vindt de
actuele privacyverklaring op de website onder: “contact” “AVG”.
Ø Het Lichtpunt, GKV Kloosterveen ondersteunt het Open Huis de komende 3 jaar
financieel en met vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor! In de zondagdienst van 10/3
vond de officiële start hiervan plaats. Bij het Lichtpunt hebben we een vaste
contactpersoon voor de activiteiten op projectbasis die wij samen willen organiseren
in het Open Huis.
Zie “van de voorzitter” de toespraak die hij daar die ochtend heeft gehouden.
Ø Op 21 juni as wordt de landelijke kerkennacht gehouden. Het Open Huis zal hier ook
aan mee doen. Wij zijn die dag geopend van 15.00 u tot 23.00 u.
Ø Het Open Huis heeft een AED aangeschaft. De AED komt in het voorportaal te
hangen en is goed bereikbaar.
Ø Vanaf half februari exposeert Janny Timmermans haar schilderijen in het Open Huis.
De expositie is tot en met september te bezichtigen. De schilderijen worden niet te
koop aangeboden.
Ø Op Koningsdag zijn we de gehele dag geopend. Hebt u nog goed verkoopbare
spullen of boeken en wilt u die kwijt? Lever ze dan in bij het Open Huis. U kunt
daarvoor een email sturen naar: info@openhuisassen.nl of bellen met Jans Enting
0651269377
Ø Op de website is op de homepage een “doneren” button geplaatst. Op dit moment
kan op twee manieren worden gedoneerd. Wij zijn op zoek naar meerdere
mogelijkheden.
Ø Het Open Huis heeft nu ook een kanaal op YouTube. Scan de QR-code op de
volgende pagina met uw smartphone en u bent ook digitaal welkom in het Open Huis.
Ø Op 7 september organiseren we een boekenbeurs in het Open Huis.
Ø De agenda op de website is volledig bijgewerkt.
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.

Van de voorzitter:
Toespraak gehouden op 10/3 jl. in het Lichtpunt Kloosterveen.

Kerk op haar best
Ruim 30 jaar geleden richtten 6 Kerken samen de stichting
Open Huis van de Kerken op.
“De stichting heeft ten doel: Het beschikbaar zijn voor
medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben,
hetwelk wordt verleend vanuit de visie van het Evangelie
van Jezus Christus.”
Het doel van de stichting is in de loop van de jaren niet
veranderd misschien worden andere woorden gebruikt
maar feitelijk wordt nog steeds hetzelfde bedoeld, en
invulling daaraan gegeven.
Het Open Huis biedt een huiskamer. Stelt mensen instaat
om elkaar te ontmoeten in ongedwongen sfeer zonder
aanziens des persoons en zonder voorwaarden. Je kunt op
6 dagdelen in de week zomaar binnenlopen voor een kopje
koffie of thee, de krant te lezen, klaverjassen, de PC of
laptop te gebruiken. Het Open Huis als inloophuis is er
voor mensen die warmte (soms letterlijk) nodig hebben. Het
Open Huis heeft meerwaarde voor de Asser samenleving

en zorgt ervoor dat mensen zich niet alleen voelen in onze
(ingewikkelde) samenleving.
Het Open Huis is open op tijdstippen dat veel andere
gelegenheden dicht zijn. Zo zijn we o.a. open op
Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, Koningsdag, Eerste Kerstdag,
Oudjaarsdag. Waarom? Om iedereen die het nodig heeft,
gezelschap en gezelligheid te geven. Iedereen in onze
samenleving doet ertoe ongeacht geloof, geslacht,
huidskleur of levensovertuiging. En dat beste mensen
bieden wij in het Open Huis.
Eén van de gasten zei tegen mij: “Jullie hebben er mede
voor gezorgd dat het weer goed mij gaat”
Een huis dat ertoe doet!! Dat op praktische wijze invulling
geeft aan haar opdracht die ons in Matheus 25 wordt
aangedragen.
Onze Toekomst:
Terugtredende overheid, individualisme, bezuinigingen,
problemen in de zorg, problemen in de jeugdzorg,
eenzaamheid onder ouderen. We praten over participeren,
individu, zelfstandigheid, privatiseren, opkomen voor jezelf
etc.
Hoe kan het dat in slechte economische omstandigheden
het aantal bezoekers terugliep en nu het economisch tij
(veel) beter is het aantal bezoekers weer toeneemt?
Waarom komen er zoveel jongeren in de knel? Waarom
zien we het aantal jongeren toenemen in het Open Huis?
Vergeten we iets? Omzien naar elkaar? Solidariteit?
Barmhartigheid? Open Huis lost een deel van de
problemen belangeloos op. Waren er geen inloophuizen
dan zouden er waarschijnlijk nog grotere problemen zijn in

onze stad. En daarom zijn we zo blij dat u als Lichtpunt ons
in financieel opzicht de komende 3 jaar wilt steunen. Zodat
we dit goede werk kunnen doorzetten.
Zonder vrijwilligers geen toekomst!
Voor het werk bij het Open Huis zijn we veel vrijwilligers
nodig.
Een Open Huis draait op een heel team van vrijwilligers.
Onze vrijwilligers runnen het Open Huis. Ze werken zonder
vooroordelen en op basis van vertrouwen en hebben een
luisterend oor voor degene die dat nodig heeft.
De toewijding en de manier waarop ze dat al vele jaren
vormgeven zijn onmisbaar.
We zoeken vrijwilligers voor onze diensten en voor onze
projecten. Het is dankbaar werk en zoals één van de
medewerkers ooit zei: “Ik heb meer ontvangen dan ik ooit
heb gegeven.” Als voorzitter van het Open Huis ben ik blij
en dankbaar dat u als Lichtpunt ons ook hiermee wilt
steunen.
Wees daarom welkom als vrijwilliger bij het Open Huis. Als
gastvrouw- of gastheer of misschien als bestuurslid!
In Het Open Huis geven we op praktische wijze invulling
van ons geloof in Christus.
Kerk zijn op haar best.

