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Dit document bevat de publiek beschikbare informatie in het kader van de 
vereisten die door de Belastingdienst worden gesteld aan zogeheten ANBI-organisaties. 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Benoemde leden van de participerende kerken per 1 januari 2019 
 
J(ans) Enting  Voorzitter  Hoofdvaartsweg 142,   9406 XE  Assen 

Tel.: 372776 
Email: info@jansenting.nl  
Protestante Gemeente Assen 

 
M(aria) Dreesens Secretaris  A. van Scheltemalaan 2,  9405 AX  Assen 
      Tel.: 399583 
      Email: mariadw@home.nl 
      Rooms Katholieke Kerk 
 
W(ietze) Gorter Penningmeester Anemoonstraat 7,   9404 RA Assen 
                                                                        Tel.: 341210 
      Email: anke.gorter@kpnmail.nl 
      Baptisten-Gemeente 
 
B(en) Boschman    Kennemerland 8,  9405 LJ  Assen 
      Tel.: 356246 
      Email: tboschman@home.nl 
      Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
 
E(tta) Hulsebos    Gravenlanden 65,   9407 JP  Assen 
      Tel.: 374725 
      Email: ettahulsebos@gmail.com 
      Waarnemer namens Leger des Heils 
 
J(os) Engelman Coördinator  Anemoonstraat 33,  9404 RA  Assen 
   medewerkers             Tel.: 353490 
                                                                        Email: jaaengelman@kpnmail.nl 

  

 



 

4 
 

Inleiding  

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, Oudejaarsdag. 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: 34-46 wordt 
aangedragen.   
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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 blij dat GKV het Lichtpunt ons in financieel opzicht de komende 3 jaar wil 
steunen.  
Zodat we dit goede werk kunnen doorzetten. 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar! 
 
Voor het werk bij het Open Huis zijn 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. Wij zijn blij met de toezegging van 
GKV het Lichtpunt dat zij ons de komende 3 jaren willen ondersteunen met het zoeken en aantrekken van 
vrijwilligers/sters. 
 
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’ 
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Van het bestuur 
 
In het verslagjaar 2018 heeft het bestuur 11 maal vergaderd. 
 
Het jaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de viering van het dertig jarig bestaan van de 
stichting Open Huis. Het hele weekend van 9 t/m 12 november zijn er festiviteiten georganiseerd in en om het 
Open Huis. Afsluitend is op 12 november een oecumenische dankdienst gehouden in de Kandelaar en 
aansluitend een receptie voor belangstellenden. Het bestuur kijkt blij en dankbaar terug op een geslaagde 
viering van het 30-jarig bestaan. In de bijlage van dit jaarverslag is de liturgie van de dankdienst opgenomen. 
 

  
 
Het bestuur is blij dat het aantal vrijwilligers iets blijft stijgen. Ook in dit boekjaar hebben we afscheid 
genomen van een aantal vrijwilligers en hebben we een iets groter aantal kunnen verwelkomen als vrijwilliger. 
Tijdens de viering van het 30-jarig bestaan hebben we een drietal vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten. 
Twee waren 30 jaar! En één 25 jaar aan het Open Huis verbonden.  
 
Bestuursleden hebben in een aantal kerken toelichtingen gegeven op het werk van het Open Huis.  
Persberichten zijn verstuurd naar diverse media. Dit resulteerde in een aantal redactionele stukken in de 
Assercourant, Drenthejournaal, het Gezinsblad en het Kerkblad van de PGA, websites van aangesloten Kerken 
en de zondagsbrieven. 
 
Het bestuur is dankbaar voor het feit dat in diverse kerken collectes zijn gehouden. De opbrengsten hiervan 
worden gebruikt voor de financiering van de activiteiten voor de bezoekers. In het bijzonder noemen we de 
collecte van de Kerstsamenzang, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in het Noorderpark. 
Tevens is de 3-jarige samenwerking met het Lichtpunt in Kloosterveen een goede start van het nieuwe jaar. 
 
 
Uiteraard willen wij ook vermelden dat op 26 april dhr. Wietze Gorter uit handen van de burgemeester een 
koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Wietze, al vele jaren penningmeester van de Stichting, is benoemd 
tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Naast zijn vrijwilligerswerk voor het Open Huis zet hij zich al 40 jaar in 
voor verschillende organisaties en verenigingen.  

De feestelijke gebeurtenis vond met vele genodigden plaats in het Open Huis.         
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Het contact met de politiek begint vorm te krijgen. Aan het einde van het jaar zijn we in gesprek gekomen met 
een aantal professionele organisaties die zich lot van dak- en thuislozen aantrekken en proberen tot oplossingen 
te komen. Het is goed dat, mede op initiatief van de wethouder van de gemeente, ook het Open Huis hieraan 
deelneemt en haar inbreng heeft. Immers het Open Huis is open op tijdstippen en dagen dat vrijwel alle 
instanties zijn gesloten. Coördinatie en afstemming missen nogal eens tussen de verschillende organisaties. 
Gelukkig zijn nu de openingstijden van de verschillende instanties in kaart gebracht en kan in de winterperiode 
eenvoudiger worden gehandeld in ingegrepen. 
 
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, donateurs en sponsoren voor hun inzet en/of financiële bijdrage aan het 
Open Huis. Zonder vrijwilligers, donateurs en sponsoren is een inloophuis niet te exploiteren. DANK! 
 
Het bestuur kijkt terug op een jaar vol activiteiten in en om het Open Huis en hoopt in het komende jaar met 
dezelfde inzet en creativiteit dit voort te zetten.  
 
Organisatie 
 
Het bestuur heeft een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden opgesteld en ingevoerd. 
Helaas zijn er 3 vacatures binnen het bestuur zodat de druk op bestuursleden toegenomen is. 
Wegens het beperkte aantal bestuursleden is gebleken dat het structureel vastleggen van de taken meer overleg 
en tijd vergt. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden blijft voor het komende jaar een prioriteit.  
 
Het bestuur heeft de deelnemende kerken opgeroepen uit te zien naar bestuursleden voor de stichting.  
René Hilgenga die namens de Nederlands Gereformeerd Kerk in 2017 toegetreden was tot het bestuur, heeft 
helaas besloten, in april 2018 wegens drukke privéomstandigheden, af te treden. Het bestuur is René dankbaar 
voor de inzet in deze periode.  
 
In het boekjaar heeft het Open Huis de AVG-wetgeving geformaliseerd en geïmplementeerd. Gedetailleerde 
informatie hierover is te vinden op de website: https://openhuisassen.nl/avg 
 
Het bestuur doet vaker een beroep op zogenaamde “project” vrijwilligers. Dat zijn vrijwilligers die ingezet 
worden voor bepaalde klussen of activiteiten. Hierdoor neemt de druk op bestuursleden en “vaste” vrijwilligers 
af. Wij hierdoor nog beter instaat om in te spelen op de actualiteit. 
 
In 2019 zullen we een actie starten om op zoek te gaan naar meer vrijwilligers, bestuursleden, donateurs en 
sponsoren onder het motto:  
 

“Het Open Huis is op zoek naar U” 
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Medewerkers en medewerker activiteiten 2018 
 
Het aantal medewerkers van het Open Huis is de laatste jaren redelijk constant. Dat wil zeggen jaarlijks is het 
aantal nieuwkomers en vertrekkers ongeveer gelijk.  Helaas is het aantal over de afgelopen jaren daarmee 
consequent te laag voor het aantal diensten dat via het rooster wordt ingedeeld.  
Voorbeeld: Waren er vroeger 3 medewerkers op de zaterdag en zondagmiddag. Tegenwoordig zijn er nog maar 
twee. De maaltijd moet daardoor door de middagdienst worden voorbereid en door de avonddienst worden 
uitgevoerd. 
Komt daar een periode van ziekte in, dan is dat niet altijd makkelijk op te vangen. 
In 2018 hebben zich mensen aangemeld om als nieuwe medewerker aan de slag te gaan. Daar staat tegenover 
dat andere medewerkers zich genoodzaakt voelden om te stoppen. Deels door hun leeftijd, deels door 
gezondheidsproblemen onder invloed van de leeftijd. 
Met elke nieuwe medewerker zijn we blij. Tot nu toe was het normaal dat men een kerkelijke achtergrond heeft, 
mede door onze oproepen binnen de kerken. Maar iedereen die zich kan vinden in onze doelstelling is van harte 
welkom om als medewerker aan de slag te gaan. 
Wanneer er voldoende medewerkers zijn kunnen we ook gaan denken aan de uitbreiding van dienstverlening. 
Hoog op ons verlanglijstje staat om in de winter op zondagmorgen tussen 09.00 en 14.00 uur ook open te zijn 
voor met name de dak- en thuislozen. 
Het werk is op zich niet zo moeilijk uitvoerbaar. Iedereen die regelmatig visite ontvangt kan het doen. Dat geld 
ook voor de spelletjes die gedaan worden. Alleen is een luisterend oor iets belangrijker dan goed kunnen praten. 
Het belangrijkste is dat we de gasten het idee geven dat ze welkom zijn en zichzelf kunnen zijn (binnen onze 
huisregels natuurlijk). 
 
 
In 2018 zijn er 2 bijeenkomsten geweest ter ontspanning van de medewerkers.  
- Elk jaar in de maand september wordt na de zomervakantie een deel van de middag en avond besteed 
aan een activiteit als opening van het nieuwe verenigingsseizoen. Dit jaar was dat een wandeling door Assen 
onder leiding van een ervaren stadsgids met aansluitend een gezellige maaltijd. 
- Een tweede bijeenkomst was het gevolg van het 30-jarig jubileum van het Open Huis. Voor de 
medewerkers was een rondleiding georganiseerd door het Stoottropen museum op de JWF-kazerne in 
november, kort voor de officiële feestdag. 
 
Wie eens een middag- of avond wil meedoen als proef is van harte welkom. Meldt u dan aan bij Jos Engelman 
0592-353490 of 06-12991079 
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PR 
 
Het belangrijkste deel van de publiciteit is gericht op het onder de aandacht brengen van de activiteiten die in 
het Open Huis plaatsvinden. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan het werven van sponsoren en 
medewerkers. Het doel van PR zal de komende jaren steeds meer gericht zijn op de activiteiten die in het Open 
Huis plaatsvinden. 
 
Pr-activiteiten in 2018 waren: 
   
  Website www.openhuisassen.nl up tot date houden. 
  Twitter: @openhuisassen actuele informatie geven over de activiteiten. 
  Nieuwsbrieven voor vrijwilligers over nieuwsfeiten in en om het Open Huis. 
  Nieuwsbrieven voor geïnteresseerden idem. 
  Folder en flyer uitgedeeld bij activiteiten 
  Nieuw herkenbare kioskvlag onder balkon 
  Upgrade van O.H.-logo 
  Stoepbord voor het pand voor de herkenbaarheid. 
  Toelichtingen geven in kerkdiensten en bijeenkomsten. 
  Vermelding van het Open Huis op websites van deelnemende Kerken. 
  Vermelding van activiteiten in zondagsbrieven van Kerken. 
  Uitdelen pepermunten blikjes met logo van Open Huis 
  Nieuwe badges voor vrijwilligers/sters 
  QR-code op stoepbord en drukwerk. 
  Statiegeld acties bij Jumbo en Poiesz. 
  Expositie van kunstenaars. 
 

 
 
 
 
 

Voor verdere digitale publicatie ontvangt Stichting Netwerk DAK de jaarverslagen van alle aangesloten 
inloophuizen. Deze zijn terug te lezen op hun website:  www.netwerkdak.nl 
 
 
  
   
 
 

Open Huis
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Bezoekers 
 
Het overzicht geeft het aantal bezoekers aan dat maandelijks de gezelligheid van het inloophuis opzoekt.  
In 2018 is 3155 maal het Open Huis bezocht.  Een stijging ten opzichte van 2017. 
In dat jaar wisten 2902 bezoekers de weg naar het Open Huis te vinden. 
Het laat zien dat het Open Huis nog altijd een ontmoetingsplaats is waar mensen welkom zijn, je jezelf kan en 
mag zijn en vreugde en verdriet gedeeld wordt.  
Waar zes dagdelen per week iedereen welkom is, gezelligheid heerst en koffie en thee geschonken wordt. 
Behalve koffiedrinken en praten wordt er ook geklaverjast en kan men gebruikmaken van de pc. 
Rond 17.30 uur op de zaterdag- en zondagmiddag kan tegen een kleine vergoeding een broodmaaltijd worden 
genuttigd. 
            
Overzicht aantal bezoekers 2018 
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 Openingstijden 
                                       

                                                     
 
Bijzondere activiteiten bezoekers  
 
In de loop van de jaren is het aantal activiteiten uitgebreid. Naast de feestmaaltijden op 1ste Paas- en Kerstdag, 
het Maartensbuffet en de Sinterklaasmiddag zijn nu ook het 3gangen-stamppotbuffet, Koningsdag, 
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsreceptie in de activiteiten-kalender opgenomen.   
Voor de bezoekers zijn het belangrijke dagen van ontmoeting en saamhorigheid. 
Met een aankondiging op de website en een flyer in de huiskamer worden zij uitgenodigd en gevraagd zich aan 
te melden via een intekenlijst.   
Terugkijkend op 2018 passeerden voor de bezoekers van het Open Huis:   
 

 Op 1 januari is onder het genot van lekkere hapjes en Drentse rollegies met slagroom 
Nieuwjaarsdag gevierd. 

 Een warme en lekkere traditie in maart zijn de porties stamppot met rookworst, speklapje en 
gehaktbal, aangeboden door de recreatiecommissie van de Anemoonflat.   

 Het uitgebreide paasbuffet op 1ste Paasdag is zoals elk jaar drukbezocht.   
 Koningsdag is met de verkoop van tweedehands spullen en boeken een succes geweest.  
 Begin oktober heeft de Baptisten Gemeente voor een druk bezocht Open Huis een stamppotbuffet 
bereid.   

 In het kader van het lustrum is op vrijdagmiddag 9 november een bezoek gebracht aan het 
Stoottroepen-museum. Met de sjoelcompetitie en de klaverjasdrive op zaterdag- en zondagmiddag 
waren leuke prijsjes te winnen. Beide dagen zijn afgesloten met een uitgebreide en gezellige 
maaltijd.     
Op zondag 11 november was dit het jaarlijkse Maartensbuffet, bereid door een team van de RK-
parochie en mogelijk gemaakt door een gift van de PCI. 

 Zaterdagmiddag 1 december is Sint-Nicolaas op bezoek geweest. Zoals elk jaar hebben de dames 
van de serviceclub Zonta Drenthe voor mooie presentjes gezorgd. De dag is afgesloten met een 
lekkere snertmaaltijd. 

 In de week voor Kerst zorgt een medewerker dat de bezoekers zich kunnen aanmelden voor het 
kerstdiner bij van der Valk. Dit gaat uit van het Nationaal Ouderen Fonds. Een aantal plaatsen voor 
onze bezoekers wordt dan gereserveerd.  

 De kerstviering, een warme en sfeervolle samenkomst op eerste kerstdag, is drukbezocht. Na een 
uitgebreide luxe maaltijd, kregen alle bezoekers een kleine kerstattentie mee; aangeboden door de 
Parochiële Caritas Instelling.  

 Op Oudejaarsavond is het Open Huis tot 21.00 uur opengebleven. Het waren gezellige uurtjes met 
oliebollen en appelflappen. 
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                                                                Kerstbloemstuk van de Opstandingskerk 
 
 
 
             Financieel jaarverslag 2018  
 
            Uiteraard blijven de financiën ons bezig houden; gelukkig hebben wij 2018 kunnen afsluiten met een positief 

saldo. 
 
Dit is echter nog geen reden tot juichen omdat dit voor een groot deel te danken was aan giften; meestal 
eenmalig, soms structureel en dat zet gelukkig wel zoden aan de dijk. 
 
Er is een gift aangekondigd van het Fonds Franciscus waardoor het mogelijk zal worden uitgesteld onderhoud 
te laten uitvoeren.  
Het plaatsen van voorzetramen en reparatie van het glas-in-lood zijn noodzakelijke en energiebesparende 
maatregelen. 
 
Ook andere fondsen zijn door ons benaderd, meestal echter met een negatief resultaat. 
 
Wel willen wij alle kerken, donateurs en stichtingen hartelijk bedanken voor hun royale giften.   
 
Graag doen wij de oproep aan onze gulle gevers om ons in 2019 te blijven steunen zodat wij ons weer 
dienstbaar   kunnen opstellen voor onze medemens. 
 
Met dank alvast voor uw medewerking. 
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Balans per 31 december 2018                                         
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Exploitatieoverzicht per 31 december 2018
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Toelichting op Balans en Overzicht van baten en lasten 2018 
 

 
1. Pand Brink 26 

 
Vaste activa staat   Boekjaar  2018   
in Euro’s   Grond Pand* Inrichting** TOTAAL 
Aanschafwaarde 11345 179126 52683 243154 
          
Cumulatieve afschrijving - -11944 -33676 -45620 
          
Boekwaarde 01-01-18 11345 167182 19007 197534 
          
Afschrijving 2018 - -1493 -5188 -6681 
          
Boekwaarde  31-12-18 11345 165689 13819 190853 
          
Cumulatieve afschrijving - 13437 38864 52301 
          
Aanschafwaarde 11345 179126 52683 243154 

      
Toelichting:      
* Op het Pand Brink 25-26 wordt niet meer afgeschreven.  
Onder het pand is een bedrag van 14.930,00 Euro inzake verbouwing begrepen 
welke voldaan is uit een gift van het Skanfonds. Dit bedrag wordt in 10 jaar 
afgeschreven.  
Over de overige investeringen in verbouwing van het pand is niet afgeschreven. 
** De inrichting wordt lineair in 10 jaar afgeschreven.  

 
 

2. De verzekerde waarde van het pand is € 575.000. 
 

 
3. Toelichting eigen vermogen 

 
        Stand 01-01-2018      € 37.969 
         Positief saldo             €   6.930 
                                                    _______     
        Stand 31-12-2018      € 44.899 
 
 

4. Toelichting bestemmingsfonds   
 

   Stand 01-01-2018     € 21.176 
    Vrijval 10 jaar          €   6.681 

                                        _______ 
     Stand 31-12-2018     € 14.495 
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5. Leningen: 
 

Stichting Rotterdam: dit betreft een renteloze lening met vervaldatum 15 december 1991. Vanaf   
01.01.1996 is de resterende schuld ad. 22.689,00 Euro aflossingsvrij. 

 
Protestantse Gemeente Assen: Betreft een hypothecaire geldlening ter waarde van 123.818,00 
Euro. De rente wordt jaarlijks aangepast aan de rente op de kapitaalmarkt. Over 2018 is 2.2% rente 
betaald. De lening is aflossingsvrij. 
 

 
6. Giften 

Van de STILA is een bedrag van € 2.000 binnengekomen waarvoor luxere maaltijden aan de 
bezoekers zijn verstrekt (stijging huishouding) en is een deel uitgegeven in het kader van het 
jubileum welke is verantwoord onder diversen. 
 

 
7. Coördinator: 

             In 2018 is het teveel in 2017 uitbetaalde aan de coördinator ad. € 175 verrekend.            
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Tenslotte 
 
Iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het Open Huis: HARTELIJK DANK! 
 
Het is hartverwarmend dat er in onze participatiesamenleving mensen zijn die zich belangeloos willen blijven 
inzetten voor de naaste die op één of andere manier niet of minder goed kunnen meedoen. Door deze inzet 
kunnen we de doelstelling van het Open Huis blijvend in de praktijk brengen: 
 
“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 Open Huis in Assen staat daarin gelukkig niet alleen. 6 Kerkgenootschappen maken deel uit van het Open 
Huis en geven mede invulling en richting aan genoemde doelstelling. Tezamen met netwerk DAK  probeert het 
Open Huis een voortrekkersrol te spelen in de lokale Asser samenleving voor mensen die op wat voor manier 
dan ook in de knel zijn gekomen. Publiciteit, contacten, netwerken zijn hiervoor kernbegrippen.  
 
Het Open Huis is dankbaar voor de toegezegde ondersteuning van het fonds Franciscus voor het jaar 2018/2019  

 
Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe 
armoede of eenzaamheid en waarbij hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in 
eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland. Omdat 
dit dé belangrijkste plek is waar deze mensen nog contact van mens tot mens hebben. 
Het fonds Franciscus is onderdeel van het Kansfonds.  

Het bestuur doet hierbij een oproep aan alle deelnemende kerken bestuursleden aan te dragen voor het werk van 
het Open Huis. Op dit moment zijn er 3 vacatures te vervullen. Daarnaast zijn er bestuursleden die al een aantal 
keren hun periode hebben verlengd en zich graag “alleen” als gastheer/vrouw willen blijven inzetten voor het 
Open Huis. 

We hopen samen met donateurs, sponsoren, vrijwilligers, (nieuwe) bestuursleden van 2019 een sprankelend, 
creatief en vernieuwend jaar te maken!                            

 
U/jij bent van harte welkom in het Open Huis 


