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                                 Nieuwsbrief

Rond  deze tijd van het jaar bent u gewend dat u van het Aanloophuis een 
nieuwe uitgave ontvangt van ons Aanloopnieuws. Maar helaas is als gevolg van 
de coronacrises ons Aanloophuis al vanaf 13 maart jl. gesloten. Dit is uiteraard 
heel vervelend voor alle betrokkenen en in hoge mate voor onze gasten. Voor 
hen zou je er in deze moeilijke tijd juist heel graag willen zijn. Maar wij hebben 
ons aan te passen aan de regels die vastgesteld zijn. Want ook bij ons geldt 
gezondheid gaat voor alles. 
Als gevolg van de sluiting hebben wij uiteraard ook niet zoveel nieuws te melden.
Vandaar dat wij besloten hebben deze keer te volstaan met deze Nieuwsbrief. 
Wanneer ons Aanloophuis weer open kan is nog een grote vraag. Wij hebben met
een heleboel factoren te maken rond het houden van afstand, het aantal gasten 
en onze vrijwilligers. 

In de afgelopen periode zijn er toch nog wel wat activiteiten geweest. Wij hebben
een zeer mooi bezoek gehad van de diaconie van de PKN gemeente Workum. Na 
koffie, wat informatie en een korte rondleiding konden onze bezoekers 
aanschuiven bij de gasten die dit zeer op prijs stelden. Fijn om op deze manier 
van beide kanten eens nader kennis te maken.

Ook mochten wij in een kerkdienst in Mildam van de PKN Katlijk-Mildam en PKN 
De Regenboog van Oude- en Nieuwehorne ons verhaal doen. 
Tot onze grote verrassing had ds. Piet Hulshof een speciaal gedicht gemaakt dat 
in de dienst gezongen werd. Een blijk van warme gevoelens voor ons 
Aanloophuis. De tekst van het gedicht laten wij dan ook graag hieronder volgen. 

Heer, zegen "Oer de Brêge-huis".

Heer, zegen “Oer de Brêge-huis”, 
dat mensen biedt een veilig thuis; 
aan hen die zoeken in hun nood 
naar aandacht, warmte en wat brood. 
Zegen de medewerkers, Heer, 
zij helpen mensen tot uw eer, 
zij horen veel en zien hun pijn, 
zij willen hun een naaste zijn. 
 
Dit huis brengt mensen bij elkaar. 

http://www.aanloophuisoerdebrege.nl/


Daar worden mooie woorden waar: 
De liefde en gerechtigheid, 
de vrede en barmhartigheid. 
 
Dit huis, dat spreekt ons allen aan, 
hoe met de ander om te gaan. 
O grote God, maak ons maar klein 
om in uw kracht een licht te zijn.        
 
Piet Hulshof, februari 2020. 
Kan gezongen worden op de melodie van Psalm 134:

En dan kunnen wij nog vermelden dan onze vrijwilliger Theo Wierda een 
koninklijke onscheiding heeft ontvangen voor al zijn vrijwilligers werk. 
Waaronder ook in ons Aanloophuis, waar Theo geregeld als vrijwilliger voor onze 
gasten klaar staat. Wij hebben onze hartelijke felicitaties aan Theo doorgegeven. 
Mooi dat zijn inzet op deze manier een wel verdiende beloning heeft gekregen. 
Wij hopen nog lang van de diensten van Theo gebruik te mogen maken. 

Met een heel hartelijke groet en heel veel sterkte met alles in deze vervelende 
tijd.

De PR commissie van Aanloophuis “Oer de Brege”. 
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