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Ø We verwelkomen de volgende nieuwe vrijwilligers: Roel en Janneke 
Ø Wij nemen afscheid van de volgende vrijwilligers: Ina, Joke Jitty, Grietje, Jurren en 

Marco . Allen hartelijk dank voor jullie inzet voor de gasten van het Open Huis en 
wensen jullie alle goeds voor de toekomst. 

Ø Een tweetal vrijwilligsters zijn wegens ziekte al een tijdje niet inzetbaar. Anneke en 
Co we wensen jullie beterschap en alle goeds. 

Ø De verbouwing van het pand vh Joling vordert gestaag. Inmiddels is de toegang tot 
het appartement klaar en heeft het Open Huis gelegenheid het laatste gedeelte van 
het pand te laten schilderen. Naar verwachting zal dit voorjaar 2023 plaatsvinden. 
Omdat in de loop van 2023 huurders het appartement gaan bewonen heeft het 
bestuur besloten het zijraam (net voor het keukenblok), in verband met de privacy 
van onze gasten, te voorzien van een folie waardoor wel het licht naar binnen komt 
maar er niet gekeken kan worden in onze huiskamer. 

Ø Als uitvloeisel van WBTR heeft het bestuur de volgende noodzakelijke documenten 
opgesteld:       1. Een huishoudelijk reglement 

2. Een klachtenregistratie/gedragscode 
3. Functieverdeling van het bestuur 

Tijdens de vergadering van januari 2023 zullen deze worden vastgesteld en komen 
ze beschikbaar voor u allen. 

Ø In verband met de fors gestegen energiekosten heeft het bestuur een aantal 
maatregelen getroffen. Wij vragen u vriendelijk de volgende zaken in acht te nemen:
  1. Sluit alle deuren tijdens en na uw dienst.  

2. Thermostaatkranen op de radiatoren niet veranderen/wijzigen.  
Ø 3 bestuursleden (Leny, Aly en Maria) zijn bezig met de zoektocht naar een nieuwe 

bank voor in de huiskamer. We hopen binnenkort een advies te krijgen. 
Ø De volgende activiteiten zijn voor deze en volgende maand gepland: 

1. 24/12 Kerstviering  
2. 25/12 1E Kerstdag 
3. 31/12 Oudejaarsdag 
4. 01/01 Nieuwjaarsdag 

Tijdens bovengenoemde dagen hanteren we de normale openingsuren, behalve op 
24 december. In verband met een Kerstmaaltijd voor de gasten bij Antje’s Taverne is 
het Open Huis die middag gesloten. 

Ø Per 1 januari 2023 worden de openingstijden uitgebreid door ook (weer) op 
vrijdagmiddag van 15.00 u – 17.00 u open te gaan.  

Ø Vanaf 2023 worden de roosters weer per kwartaal aan u gezonden en worden ze ook 
weer op de website onder “login” gezet. Wilt u in de maand voorafgaand aan het 
nieuwe kwartaal aub uw niet beschikbare dagen doorgeven aan Jos. 



Ø Op 2 januari 2023 nemen we, tijdens de te houden bestuursvergadering, afscheid 
van Maria. Vanaf deze plaats bedanken wij haar voor het vele werk dat ze als 
secretaris heeft gedaan in de afgelopen jaren. Gelukkig blijft Maria als vrijwilligster 
aan het Open Huis verbonden en wensen haar hierbij heel veel plezier. 

Ø De vacature van secretaris is inmiddels ingevuld. We zijn blij dat Gijs ter Veer deze 
taak op zich wil nemen. Gijs van harte welkom in het bestuur van het Open Huis en 
wensen jou heel veel succes de komende periode. 

Ø Nog niet iedereen heeft een code ingeleverd voor de nieuwe toegang tot het Open 
Huis. Wilt u dit aub zo spoedig mogelijk aan Jos doorgeven. 

Ø Voor de Kerst- en nieuwjaarskaart hebben dit jaar gebruik mogen maken van een 
foto van een schilderij van Marian Koster. Marian hartelijk dank daarvoor. 

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.  

 

Licht 

Heer, 

Als het donkert in ons hart 

Geef ons dan 

Het licht van Bethlehem. 

 

Uit: gebedenboekje van Toon Hermans 

 


