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Ø Op de bestuursvergadering van 29 juni heeft het bestuur besloten het Open Huis per 
september te heropenen. Met het aantal vrijwilligers dat zich op heeft gegeven om 
hieraan mee te doen, kunnen we de woensdagen tot en met eind februari 2021 
bemensen.  

Ø Het bestuur heeft tevens besloten om na te gaan of er voldoende vrijwilligers zijn die 
willen meewerken aan de zondagmorgen opening voor dakloze mensen. 

Ø De heropening heeft plaatsgevonden met in achtneming van de voorschriften van de 
Rijksoverheid inzake het corona virus. Deze richtlijnen vindt u op onze homepage 
www.openhuisassen.nl 

Ø Op dit moment exposeert Ger Marinus zijn schilderijen in het Open Huis. U kunt de 
expositie digitaal bezoeken via https://www.openhuisassen.nl/expositie 

Ø De zoektocht naar een nieuwe secretaris kunnen we gelukkig staken. Lenie 
Tusschenbroek hebben we bereid gevonden om het secretariaat van Maria over te 
nemen. De inwerkperiode zal naar verwachting enige maanden in beslag nemen. 

Ø Op zondag 1 november as is het Allerheiligen. En op 2 november as is het 
Allerzielen. Op 2 november is er ook een bestuursvergadering gepland. Voorafgaand 
aan de vergadering zullen wij onze overleden gasten van het Open Huis herdenken 
en een lichtje voor hen aansteken. In het afgelopen jaar zijn overleden: 
 
Gasten:          Job 

Egbert 
Martijn 
Roel 

Christiaan 
Senna 
Krien 

Jannemarie 
 

 (Oud) medewerkster   Aly van den Hof 
 

De bijeenkomst start om 19.15 en duurt ongeveer een kwartier.  
 
De herdenking is live te volgen op het Twitteraccount @openhuisassen.  
 
En later (via onderstaande link) te zien op ons YouTube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCezThiH4be61xf0PJIBXGOQ/videos 
 
 
 



Ø Dit jaar zullen we geen Sinterklaasfeest organiseren in het Open Huis. In verband 
met Covid-19 is het bestuur van mening dat dit onder de huidige omstandigheden 
niet verantwoord is. Ook het Maartensbuffet, het klaverjas toernooi en de 
boekenbeurs zullen geen doorgang vinden. 

Ø We zullen onze uiterste best doen de viering van het Kerstfeest, zoals besproken op 
de medewerkersmiddag, door te laten gaan.  We hebben op zondag 20 december 
het hele Rode Kruisgebouw met 4 zalen afgehuurd. Voor maximaal 10 gasten per 
zaal en dus in totaal 40 personen zouden we het Kerstfeest kunnen vieren.  Zolang 
de eisen van de Rijksoverheid niet verder worden aangescherpt zien we als bestuur 
hier goede mogelijkheden. Mocht echter blijken dat de regels worden aangescherpt 
en het Kerstfeest niet gevierd kan worden, zullen we op zoek gaan naar 
alternatieven. Helpt u ons daarbij? 

Ø Hebt u de waardebon van ’T WAPEN al gebruikt? Wij gaan ervan uit dat deze na de 
sluiting van de horeca nog te gebruiken zijn. Wij houden hierover contact. 

Ø Het Open Huis heeft samen met de Diaconie Protestantse Kerk Assen vijf namen 
geadopteerd voor het Holocaust Namen Monument Nederland in Amsterdam. Op dit 
monument worden de namen vermeld van het joodse gezin Denneboom: Heiman 
Denneboom, Estella Denneboom-Van Hoorn en hun kinderen Abraham, Berend en 
Betje. Het Joodse gezin Denneboom woonde voor hun deportatie in 1942 in het 
pand, waar nu het Open Huis gevestigd is, aan de Brink 25 te Assen. 

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.  

 

Houd moed heb lief. 
 


