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Uit: Lentevers van Stef Bos 
 

Ø Bovenstaand gedeelte uit “Lentevers” van Stef Bos staat vanaf Goede Vrijdag op 
onze website www.openhuisassen.nl  , twitter en YouTube. Ook plakken wij dit 
gedeelte van het vers op het raam van het Open Huis Brink 25/26 

Ø We leven op dit moment in een rare en onzekere tijd. We zouden het leuk vinden als 
we met enige regelmaat (bv eens per week) een (eigen gemaakt) gedicht of lied op 
de website, twitter, YouTube en op het raam van het Open Huis kunnen zetten. Doet 
u mee? Stuur deze dan naar info@openhuisassen.nl Vermeld a.u.b. altijd de bron. 

Ø In het eerste kwartaal 2020 zijn een drietal gasten van het Open Huis overleden: 
                               

  Egbert 
                    Job 
                         Martijn 

 Bij de eerstvolgende opening van het Open Huis zullen we hen herdenken. 

Ø We zijn erg blij dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Het is Mark 
Stollenga. Mark is 32 jaar en van beroep Register Accountant. Hij woont met zijn 
vrouw en twee kinderen in de wijk Kloosterveen. We hadden gehoopt dat hij vanaf 
begin april ingewerkt kon worden. Maar door de corona crisis is dat uitgesteld. We 
houden u op de hoogte. Na de overdracht zal Wietze uit het bestuur treden en als 
vrijwilliger verbonden blijven aan het Open Huis. 

Ø Zodra Mark is ingewerkt vinden de vergaderingen van het bestuur niet meer plaats op 
de maandagochtend maar op de maandagavond. 

Ø Het abonnement van Dagblad Trouw hadden wij begin maart opgezegd omdat we 
een sponsor hiervoor hadden gevonden. Voorlopig kunnen we hier geen gebruik van 
maken. Zodra het Open Huis weer geopend is, zullen we gebruik maken van deze 
optie. Ook het Dagblad van het Noorden zal dan op de leestafel blijven. Hiervoor 
wordt een weekend abonnement afgesloten.  



Ø In de begeleidende brief bij de roosters van het tweede kwartaal maakte Jos melding 
van het feit dat er tv’s zullen worden opgehangen in het Open Huis. Ook dit hebben 
we tot nader order uitgesteld. 

Ø Op dit moment exposeert Ger Marinus zijn schilderijen in het Open Huis. Helaas 
hebben kort nadat de schilderijen zijn opgehangen moeten besluiten het Open Huis 
te moeten sluiten. We hopen dat na de corona crisis de schilderijen nog geruime tijd 
te bezichtigen zijn. Jans zal binnenkort opnames maken van de schilderijen; ze zijn 
dan op de website, twitter en YouTube te bezichtigen. 

Ø Bij binnenkomst van het Open Huis hoort u nu een “bel” overgaan in de huiskamer. 
Om de gastvrijheid te verhogen kan de voordeur (bij mooie dagen) open blijven staan 
en horen we als vrijwilligers toch gasten binnenkomen.  

Ø De lekkage bij het achterraam (opkamer) is gerepareerd. 
Ø De dubbele beglazing zou ook in maart/april aangebracht worden. Op dit moment zijn 

we in gesprek met Klok afbouwgroep hoe, of en wanneer dit zal plaatsvinden. 
Ø Het bestuur had besloten een promotiefilm te laten maken over het werk van het 

Open Huis. Dit is ook uitgesteld naar een datum waarop het Open Huis weer 
geopend is. 

Ø Maria heeft aangegeven te willen stoppen als secretaris van de stichting. Het bestuur 
heeft begrip voor haar beslissing. Immers ze heeft dit werk vele jaren met 
enthousiasme gedaan. Zij blijft ook als vrijwilliger verbonden aan het Open Huis. Het 
bestuur heeft besloten om de functie van secretaris indien nodig of gewenst op te 
splitsen in Notulist en/of Secretaris. Deze vacatures zullen we binnenkort op de 
website plaatsen en aanmelden bij VIP Assen. Tevens zullen we de deelnemende 
Kerken vragen de vacature te vermelden op de zondagsbrieven en in de kerkbladen. 

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.  

 

We wensen u allen goede Paasdagen, sterkte, 
gezondheid en Gods nabijheid in deze moeilijke 

en onzekere tijd. 
 

 
 

  

 

 


