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Van de voorzitter:

Corona
Op 13 maart jl. heeft het bestuur helaas moeten besluiten het Open Huis met directe
ingang te sluiten. Daarmee volgden we het advies van de regering en het RIVM.
Tijdens deze ingelaste speciale “corona” bestuursvergadering is tevens besloten de
adviezen van de regering en RIVM te volgen en de te nemen maatregelen daarop
aan te sluiten.
Inmiddels zitten we alweer ruim een week in deze corona situatie en in die tijd heeft
onze regering besloten de termijn te verlengen tot 6 april aanstaande. Daarom zal
ook het Open Huis in ieder geval tot 6 april aanstaande gesloten zijn.
Het bestuur realiseert zich terdege dat dit voor onze gasten heel erg vervelend zal
zijn. Met name ook voor de gasten die op zondagmorgen tijdens onze winteropening
binnen kwamen. Het spijt ons dan ook zeer dat we voor onze gasten die dak- en
thuisloos zijn niet geopend zijn. We hebben als Open Huis de winterregeling
voortvarend aangepakt maar het abrupt moeten beëindigen. Dat vinden we heel erg
vervelend! Maar in het belang en gezondheid van onze vrijwilligers hebben we dit
moeten besluiten. Immers gezondheid van onze vrijwilligers in deze tijd moet voorop
staan om in de nabije toekomst er weer te kunnen zijn voor onze gasten.
Ik weet niet hoe het u op dit moment vergaat maar als voorzitter mis ik de contacten
en gesprekken met onze gasten en vrijwilligers. Het dagelijks leven ziet er voor
iedereen nu anders uit. Voor zover we (nog) gezond zijn houden we 1,5 meter
afstand van elkaar, mijden we sociale contacten, blijven we thuis en voor zover we
werken, werken we zoveel mogelijk thuis.
Maar dat is zo onnatuurlijk en tegenstrijdig want we willen toch graag contact
hebben/onderhouden met elkaar en er zijn voor mensen die hulp nodig hebben.
Het gemis aan contacten met ouders, kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden
en kennissen is dan ook groot verdriet.
Daniël Lohues zong op één van zijn Cd’s: “Hoop, Hoop starft het lest”.
En aan de Hoop kunnen we ons, denk ik, het beste maar vasthouden.
Ik wens u allen veel sterkte, gezondheid en Gods nabijheid in deze moeilijke en
onzekere tijd.
Indien u naar aanleiding van deze nieuwbrief vragen hebt dan kunt u altijd via het
emailadres info@openhuisassen.nl of telefonisch contact opnemen met één van de
bestuursleden.

Op onze website krijgen alle bezoekers de volgende pop-up mededeling:

Op één van de ramen van het Open Huis staat de onderstaande mededeling:

