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Van de redactie

Beste mensen

Het is een drukke, maar gezellig tijd. Toch overvalt mij soms het gevoel 
dat we ook in een spannende tijd leven. Er gebeurt zo veel ellende in de 
wereld. Ik heb daar moeite mee, vooral in deze donkere tijd. 

Maar dan zie ik het vele werk dat door vrijwilligers wordt verricht. Ook bij 
het Aanloophuis, zijn vrijwilligers onmisbaar. We zijn er voor onze gasten, 
maar tegelijk ontvangen wij een schat aan ervaringen en mooie 
momenten. Daar word ik dan weer blij van. 

Aan de grote problemen kunnen we niet altijd iets doen, maar dicht bij 
huis in het klein beginnen kunnen we wel. 

Ik wens u allen een fijne decembermaand toe en een mooi 2019.

Namens de PR 
commissie,
Paulien Visser
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Van de Voorzitter 
Ik schrijf dit stukje op één van de laatste dagen van november, een 
druilerige natte dag. En de winkels liggen vol met cadeauaanbiedingen. 
Kerst schijnt hier en daar al door Sinterklaas heen. Het is een tijd van 
‘verwachting en hoop’! Laat ik daarom beginnen met jullie allemaal een 
goede Adventstijd en Kerst te wensen, en bij voorbaat ook alvast een 
goede Jaarwisseling en een gelukkig 2019.
Zo aan het eind van het jaar maken we de balans op. We hebben als 
Aanloophuis een goed jaar gehad, mooie dingen kunnen doen en goed 
bezig geweest met en voor elkaar. Er zijn ons mensen ontvallen, dat is 
verdrietig. We hebben er nieuwe vrijwilligers bij gekregen. We zijn blij met
de jonge stagiaires en dankbaar ben ik met alle steun en inzet van onze 
vrijwilligers! Ook kunnen we niet zonder de hulp van de participerende 
kerken en hun financiële ondersteuning. We noemen dit jaar in jaar uit, 
omdat het van onmisbare waarde is!
De komende feestdagen trekken vaak ook een wissel op diegenen van ons
die alleen-zijn of zich alleen voelen. Eenzaamheid is subjectief, maar in 
onze maatschappij een steeds groter probleem. Als Aanloophuis dragen 
we al jaren een beetje bij om, ook tijdens de ‘lege’ zondagen en rondom 
de lange feestdagen een open huis te zijn en een ‘rustpunt’ voor onze 
gasten.
Mijn wens is ‘VREDE en HEIL EN ZEGEN’ voor ons allen, voor nu en het 
komende jaar! We hopen en vertrouwen erop dat we weer een ‘goed en 
gezond’ jaar tegemoet gaan.

Met vriendelijke groeten,
Dick Kleinhesselink
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Van de pastorale commissie
Het jaar 2018 is alweer bijna om. We kijken terug op een jaar met veel 
zomer weer. Ook tijdens de extra koffie ochtenden op zondag konden we 
veel buiten zitten. Vorig jaar met het kerstfeest hebben we afscheid 
genomen van onze huispastor Jan Foppen. En met Pasen verwelkomden 
we Pieterjan de Buck als zijn opvolger. Fijn is het dat we altijd vrij snel 
weer de posities en hulp paraat hebben. We kijken met plezier terug op de
activiteiten (kerstfeest, Paasviering en de drie koffie ochtenden) van 
2018.Op 21 december van dit jaar vieren we samen in het aanloophuis 
weer kerst.
Voor volgend jaar hebben we al een planning gemaakt. Op de zondagen 
24 februari, 19 mei en 27 oktober gaan we weer koffie drinken en op 12 
april vieren we Pasen. De kerst vieren we in 2019 op 20 december.
Namens de pastorale commissie wensen we iedereen een fijn kerstfeest 
en een voorspoedig 2019.

Namens de Pastorale Commissie, Dominicus Nota
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Klem op de brug
Het was prachtig weer toen we op zondagmorgen 27 mei voor de koffie-
inloopochtend met elkaar bij het Aanloophuis aan het water buiten op het 
terras zaten. En wat hebben we gelachen. En ons geërgerd. Het was weer 
eens zo laat en voor de trouwe bezoekers is het inmiddels een bekend 
tafereel geworden: twee auto’s die uit verschillende richtingen luid 
toeterend en met een hoop geschreeuw klem tegen elkaar op de brug 
staan. De brug is breed genoeg voor maar één auto. En vanaf de 
Herenwal heb je voorrang, en vanaf de Compagnonsstraat niet. Dus als je 
vanaf de Herenwal komt dan néém je toch per definitie voorrang? Logisch 
toch? Maar ja, als je vanaf de Compagnonsstraat komt en meer haast 
hebt of een indrukwekkender auto dan je tegenligger, dan neem je 
natuurlijk óók voorrang – aan beleefdheden en regels heb jij lak. En zo 
komt het dat er geregeld wat te zien valt op ‘de Brêge’.

Zomaar een voorbeeld van hoe mensen elkaar in de weg kunnen staan, 
elkaar compleet kunnen blokkeren door botweg te weigeren om over en 
weer ook maar één stapje opzij te gaan. Wij hebben in onze maatschappij 
dan ook geleerd dat je niet over jezelf heen moet laten lopen, en dat je 
vooral moet opkomen voor jezelf, ten koste van deugden als bijvoorbeeld 
plooibaarheid, welwillendheid en inschikkelijkheid, die ruimte willen maken
voor elkaar.

In het Aanloophuis willen we juist die ruimte voor mensen bevorderen. De
apostel Paulus schrijft in de bijbel: ‘acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan jezelf’. Die regel moet je niet aan iemand anders 
opleggen. Maar je mag hem wel voor jezelf gebruiken. Omdat voor God 
ieder mens – jij en óók de ander – van waarde is. En met onderling 
respect, openheid voor ieders eigenheid, bewondering voor andermans 
gaven, vreugde over elkaars aanwezigheid komt het visioen van een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde in zicht. De belofte met Kerst van 
‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft’ krijgt overal ter wereld
handen en voeten, óók in Aanloophuis Oer de Brêge. Die vrede is er niet 
altijd en is niet vanzelfsprekend. Als de ruimte voor de onderlinge vrede 
wat te krap wordt, denk dan nog eens lachend terug aan die twee auto’s 
die elkaar geen ruimte gunden en muurvast kwamen te staan op de brug.

Met hartelijke groet, Pieterjan de Buck, tel. 06-30382415

Huispastor van Aanloophuis Oer de Brêge
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Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand
In het tweede  half jaar van 2018 hebben zich onderstaande mutaties 
voorgedaan in ons vrijwilligersbestand.

We hebben  afscheid genomen van onze oudste vrijwilliger Theun Rispens.
Theun is 20 jaar vrijwilliger geweest en heeft dit altijd met veel plezier 
gedaan. Ik vond Theun altijd plezierig om mee te werken, hij was altijd 
zeer flexibel en bereid om ook andere klussen voor het Aanloophuis te 
doen .

 
Tevens hebben we afscheid genomen van onze jongste vrijwilliger Rowena
Lap. Rowena is als stagiaire begonnen en daarna vrijwilligster geworden.
Ze heeft zich met hart en ziel voor het Aanloophuis ingezet .
Ze zat in de spelletjes commissie maakte nieuwe ontwerpen voor de 
uitnodiging BBQ en Nieuwjaars receptie.
Rowena en Theun nogmaals bedankt voor jullie inzet. 

Eind juli overleed plotseling onze vrijwilligster Willy Wattimena.
Willy was nog maar 70 jaar. Ze was bijna 20 jaar berokken als vrijwilliger 
bij ons Aanloophuis.
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Op zondag 11 november overleed op 78 jarige leeftijd onze vrijwilligster 
Wies Dorlandt. Wies was al geruime tijd ernstig ziek maar bleef tot het 
laatste toe positief denken. Dat Wies veel met het Aanloophuis op had 
bleek wel uit dat ze tijdens haar ziekte nog geregeld op bezoek kwam in 
het Aanloophuis.

Denk niet het is maar om het even 
Dat je dit leven, leven mag  
Leef het leven door te leven 
Geniet het leven, iedere dag

Dit gedicht stond op Wies haar rouwkaart. 

Nieuwe vrijwilligers zijn Ria Ensing, Sjoerd Andringa en Bouwe Siebenga 
Ria is de kookploeg komen versterken. Sjoerd en Bouwe draaien dienst 
als vrijwilliger.
Van harte welkom als vrijwilliger in het Aanloophuis Oer de Brêge.
Ik hoop dat jullie het werk met veel plezier gaan doen en nog vele jaren 
betrokken blijven bij ons Aanloophuis.
Verder zijn er vijf jongelui gestart met hun stage.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Mocht je nog iemand weten die 
belangstelling heeft geef het aan mij door.
Verder wens ik alle betrokkenen bij het Aanloophuis fijne feestdagen toe 
en ik hoop een ieder te zien op onze Nieuwjaars receptie op vrijdag
4 januari 2019.
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Harm. Tel 0513-615111
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Nieuwe stagiaires
Donderdag 4 oktober zijn Rowena en ondergetekende naar de 
praktijkwerkmarkt van NHL Stenden in Leeuwarden geweest.
Wat is een praktijkwerkmarkt? Dit is een stage markt.
Hier komen allerlei instanties die een stageplek hebben aan te bieden voor
studenten van de NHL met de studie richting Sociaal Werk.
Het doel dat wij daar aanwezig waren was, om een aantal studenten te 
interesseren om hun stage te vervullen in ons Aanloophuis.
Afgelopen jaren hadden we zulke goede ervaringen met Rowena en 
Marijke die vanuit een stageplek zijn doorgestroomd naar vrijwilliger.
Om wat fris en jong bloed binnen te halen zijn we daar gaan vissen.
De vooruitzichten wat reacties aangaat zijn positief.
Er hebben zich vijf jongelui aangemeld om hun stage bij ons te 
volbrengen.
Zij stellen zich zelf voor in dit Aanloopnieuws.
Dit houdt in dat ze vier uur per week stage gaan lopen in het Aanloophuis.
Het zijn :
Jordi Oenema uit  Gorredijk: stage op vrijdagavond.
Samuel Deinum uit Nijemirdum:  stage op vrijdagavond.
Antonie Sterenborg uit Sneek: een maal in de twee weken op 
zaterdagmiddag en avond.
Matthys van der Velde uit Harich: eenmaal in de twee weken 
zaterdagmiddag en avond.
Romy Smit: stage op zondagmiddag.
De dienstdoende vrijwilligers krijgen van mij nog een mail wie er met hen 
dienst doen.
In het volgend roosterperiode gaan ze meedraaien in het rooster met één 
van onze vrijwilligers.
Gerda en Harm hebben met alle vijf een gesprek gehad en hebben er een 
goed gevoel bij.

Mvrgr. Harm
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De stagiaires

Hoi ik ben Antonie en ik kom dit jaar een tijdje stagelopen bij het 
aanloophuis in Heerenveen. Ik ben hier via het NHL , waar ik Social Work 
studeer, gekomen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om uit te gaan met vrienden, te fietsen, 
gamen, een bordspelletje te spelen , tijd met mijn familie door te brengen
en tevens hou ik ook van nieuwe mensen leren kennen en goeie 
gesprekken te houden omdat ik denk dat je van iedereen wel iets kan 
leren. 
Verder heb ik het graag over onderwerpen van muziek tot politiek dus je 
bent altijd welkom om een praatje met mij te maken in het aanloophuis. 

Groet Antonie
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Ik ben Jordi Oenema, 20 jaar en woon in Gorredijk. 
Ik loop hier stage vanuit de studie ‘’Social work’’, deze studie doe ik aan 
de NHL Stenden in Leeuwarden. 
Ik heb gekozen voor Social work omdat ik het leuk vind om met 
verschillende doelgroepen te werken, naast mijn studie doe ik ook 
vrijwilligers werk bij het AZC in Burgum, daar organiseer ik onder andere 
activiteiten voor de kinderen die daar wonen. In mijn vrije tijd ga ik graag 
met vrienden om, Engelse boeken lezen en gamen.

Jordi
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Hallo allemaal! 
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Mijn naam is Romy Smit en ben 20 jaar oud. Nadat ik vorig jaar mijn 
MBO4 diploma Sociaal Cultureel Werk heb gehaald, studeer ik sinds 
september Social Work aan de Hanzehogeschool te Groningen. Voor deze 
studie loop ik de komende maanden stage bij het Aanloophuis, waar je mij
meestal op de zondag middag kunt vinden. 

Daarnaast werk ik bij El Pacho in de bediening en als begeleidend 
medewerker bij Brownies&downieS. 

Als ik vrij ben doe ik vooral leuke dingen met mijn vrienden en familie, 
maar vind het ook fijn om dingen voor mijzelf te doen.  

Ik kijk ernaar uit om stage te lopen bij het Aanloophuis en hoop jullie daar
allemaal snel te zien! 

Groetjes, Romy 
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Goeiedag,

Hier spreekt die lange jongen die de 
vrijdagen rondloopt in het 
Aanloophuis. Ik loop nu sinds kort 
stage bij jullie en ik studeer de 
opleiding Social Work aan de NHL 

Stenden in Leeuwarden. Vroeger zat ik 
een lange tijd op korfbal. Dit kwam 
wel mooi uit. Alle ballen ving ik 
natuurlijk. Waarom geen basketbal? 

Daar had ik nooit aan gedacht.
Tegenwoordig zit ik niet meer op 
korfbal, maar ga ik sinds kort 
regelmatig naar de sportschool in 
Balk.
Wat ik het liefste doe is contact 
hebben met mijn vriendin. Ze woont
in Nieuwerkerk aan den IJssel 
(Rotterdam), dus ik zie haar niet 
elke dag. Voordat ik ging studeren 
in Leeuwarden heb ik mijn 
havodiploma in Sneek gehaald.

Ik probeer een goede aanwinst voor jullie te zijn. Als je me wil plagen, 
speel dan een potje schaken met mij. Dit kan ik namelijk niet goed.
Ik ga graag in gesprek met jullie en ik vind het leuk om te weten hoe jullie
week was. Ik bijt niet, dus dat scheelt. Alle namen probeer ik te 
onthouden, maar neem het me niet kwalijk als ik eens een naam vergeet. 
Dit hele schooljaar blijf ik stage lopen in het Aanloophuis, dus jullie zitten 
voorlopig met mij opgescheept.

Groetjess Samuël 
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Even voorstellen

Mijn naam is Matthys van der Velde en ik loop al een aantal weken stage 
bij het aanloophuis. Ik ben daar een maal in de twee weken een hele 
zaterdag. De andere zaterdag is mijn klasgenoot Antonie Sterenborg 
aanwezig. 
Ik doe deze stage namens het NHL Stenden in Leeuwarden, waar ik in het
eerste jaar van Social Work zit. Dit is een combinatie van de opleidingen 
Maatschappelijk Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. 
Mijn hobby`s zijn gitaar spelen, boeken lezen, films & series kijken en met
vrienden afspreken of op stap gaan. Mijn stage duurt tot eind juni en ik 
hoop dat ik tot die tijd veel plezier met jullie ga beleven en veel mag 
leren!

Groet Matthys
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Diverse presentaties
In de afgelopen tijd hebben wij op drie plaatsen een presentatie gehouden
over ons Aanloophuis. 

Allereerst een bezoek aan de Buurtzorg in Heerenveen. Tijdens een 
koffieochtend mochten wij voor een aantal aanwezigen onze presentatie 
houden. Het publiek bestond uit een aantal gasten waarvoor door de 
Buurtzorg regelmatig een activiteit uit de buurt wordt geregeld. Vandaar 
dat wij nu aan de beurt waren. Een prettige morgen met geïnteresseerde 
mensen.

PKN De Knipe, hier hebben wij allereerst onze dank overgebracht voor de 
fantastische samenwerking met ons Aanloophuis. Een kerstlunch voor 
onze gasten en een inzamelingsactie ieder jaar weer. Geweldig. Voor een 
groep van zo’n veertig aanwezigen hebben wij daarna onze presentatie 
gedaan. Heel veel interesse en vragen. Maar ja wij hebben vrijwilligers 
nodig maar de kerk zelf natuurlijk ook. Het was een mooie avond daar in 
de Knipe.

Chruch4youth in Trinitas. Op een zondagmorgen waren wij uitgenodigd 
voor een presentatie voor de jeugd van Church4youth die de komende tijd
acties wil houden voor ons Aanloophuis. Door een groepje enthousiaste 
jongeren werden wij bij de presentatie bestookt met allerlei vragen. 
Mogen wij op bezoek komen in het Aanloophuis? Mogen wij praten met de
gasten? Mogen wij jeu de boules komen spelen? Enz. Gelukkig konden wij 
op bijna alle vragen een positief antwoord geven. Wij zijn dan ook erg 
benieuwd naar het vervolg op deze zondagmorgen.

Namens de PR Commissie, Douwe Annema         
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Stuurgroep
Heel veel dank aan onze onmisbare sponsors!!

In het voorjaar 2018 jl. hebben wij de huiskamer in het Aanloophuis 
voorzien van nieuwe gordijnen. Dit was echt niet een overbodige luxe! Erg
sombere gordijnen, hebben wij verruild voor vrolijke en  leuk uitziende 
gordijnen met mooie lichte kleuren. De Firma Leo van der Veen aan de 
Schans in Heerenveen heeft ons vakkundig voorgelicht, en in alles 
bijgestaan, bijzonder op het financiële vlak heeft hij ons geweldig 
geholpen.

De huiskamer moest opgefleurd worden met een kleurtje in de 
vensterbanken, daarvoor gingen wij naar de bloemist de “ANJELIER”. 
Peter van Dam inhaakte spontaan op onze wensen in. Hij was erg 
geïnteresseerd in ons Aanloophuis en vroeg wat we allemaal nodig 
hadden, en bood alle artikelen geheel gratis aan. Wij hebben hem 
spontaan uitgenodigd voor een kopje koffie in ons Aanloophuis.

Onze BBQ is ondanks de regen weer zoals gewoonlijk een groot succes 
geweest. Dit hebben wij mede te danken aan de Slagerij Spijkerman uit 
Akkrum. Deze bood ons spontaan aan om ons voor een groot deel te 
sponsoren.  Slagerij Spijkerman doet dit elk jaar op een fantastische 
wijze, en naar alle tevredenheid van het bestuur en zeer zeker van onze 
gasten. Het heerlijke vlees en niet te vergeten de fijne salades waren 
voortreffelijk.

Wij willen namens het bestuur onze sponsors nogmaals bedanken en 
waarderen het meeleven en voelen met ons Aanloophuis. Ons Aanloophuis
kan niet bestaan zonder deze geweldige sponsors, zulke mensen waar je 
altijd op terug kan vallen is een groot voorrecht.

Wij hopen volgend jaar weer bij u aan te mogen kloppen, dan hebben wij 
zeer zeker weer nieuwe plannen.
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Vriendelijke Groet,
Stien Spruyt  Stuurgroep 
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Meet & Match bijeenkomst 16 oktober 2018

Op dinsdag 16 oktober jl. was er weer een Meet & Match in het Posthuis. 
Onder leiding van Renske Osinga van Hart voor Heerenveen was het ook 
deze keer weer een geweldig succes.

De opening werd evenals de vorige keer verzorgd door de heren van 
Anker en Anker en dan is succes verzekerd. Door de hoofdsponsor, Kuiper
Verzekeringen, werd met een slag op de gong de handel in werking 
gebracht. En meteen was er volop drukte bij notaris Savenije om de 
diverse matches vast te leggen.

Wij van het Aanloophuis waren er om net als de vorige keer weer 
banketstaven van Smilde te veroveren. Ook deze keer was dit al snel voor
elkaar. Verder zochten wij een instantie die ons kan helpen bij de 
regelingen rond de nieuwe privacy wet de AVG. Ook deze zoektocht werd 
succesvol afgerond. Met Tom Boersma van Accountants & 
belastingadviseurs Pr1ore zijn wij overeengekomen dat wij op hun hulp 
mogen rekenen.

Kortom een zeer geslaagde middag. Wat een geweldig initiatief is dit. Heel
veel instellingen kunnen op deze manier dingen doen die anders niet 
mogelijk zijn.

Namens de PR commissie,

Douwe Annema 
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Verslag Activiteitencommissie

Als activiteit in de zomer weer jeu de boules als het weer het toeliet en zo 
niet dan gingen we sjoelen. De opkomst was vaak groot en altijd gezellig. 
Begin september weer BBQ en eind september weer bingo.
We hebben tijdens de bingo afscheid genomen van Rowena.  
Rowena is bij ons begonnen als stagiaire en is later vrijwilliger geworden. 
Ze is vijf jaar bij ons geweest en heeft veel werk verricht en was heel 
geliefd.
Ze is iemand die haar werk goed wil doen en dat lukt haar nu niet meer 
naast de studie.
Catrien Buwalda, mijn vrouw, heeft haar plaats ingenomen. Achter de 
schermen  deed ze al veel en nu heeft ze besloten ook op de 
activiteitenavond mee te draaien. 
Catrien houdt ook van bloemschikken en gaat  met de gasten 15 
december een kerststukje maken 
Vrijdag 30 november hebben we sinterklaas gevierd. Er hadden zich 26 
gasten opgegeven. Het was erg gezellig en de gasten waren erg blij met 
de cadeaus 
Ook volgend jaar gaan we weer sjoelen en klaverjassen en bij mooi weer 
jeu de boules.
Eind maart gaan we weer bingo doen.
Hier volgen de data van het eerste halfjaar 2019:
Spelletjes: 1 Februari , 1 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni, 5 juli, 
2 augustus.
29 maart bingo.
We hopen dat de activiteiten in 2019 weer net zo gezellig worden als 
afgelopen jaar.

De activiteiten commissie: Laila, Catrien en Albert.
                                                                                    

24



Sinterklaas en Zwarte Piet in het Aanloophuis
Vol verwachting klopten vrijdagavond 30 november de harten van de 
aanwezigen. Zou hij wel of zou hij niet komen. En gelukkig daar ging de 
bel van de voordeur en ja hoor daar waren ze Sint en Piet. Waardig zoals 
altijd schreed de goedheiligman binnen en Piet deelde meteen maar wat 
pepernoten uit. Maar Piet had ook direct al een wens. Er moest gezongen 
worden. Nou zoiets is niet aan dovenmansoren gericht. Uit volle borst 
klonken de sinterklaasliedjes door ons Aanloophuis. 
Sinterklaas kreeg de microfoon en vertelde dat ze lopend waren gekomen.
Ze verbleven deze tijd in het Posthuis en dan was het maar een stapje 
naar ons Aanloophuis. Amerigo mocht deze avond lekker in zijn stal bij 
het Posthuis blijven. 
En toen was het tijd voor hetgeen waarvoor iedereen was gekomen. De 
pakjes, die al eerder waren gebracht zodat Piet niet met een zware zak 
hoefde te sjouwen. Sinterklaas had weer voor iedereen een persoonlijke 
noot bij het overhandigen van het pakje. Mocht er al eens wat sprake zijn 
van slijtage bij de oude baas,
dan vulde Piet dat wel aan.
Douchespul, handdoeken,
vogelpakketten, mooie lampjes
en noem maar op. Dit alles
werd door de gasten in grote
dank aanvaard. Er was zelfs
even sprake van dat Sinterklaas
een pensioen zou worden
aangeboden. Dit werd echter
snel weer ingetrokken, want wie
moest dan volgend jaar de
pakjes uitreiken.
Ondertussen moesten de
aanwezige bestuursleden en
vrijwilligers voor Sint en Piet
zingen, anders kregen ze hun
amandelstaaf niet. Dus ook
deze wens werd vervuld. 
Toen alle pakjes waren
uitgedeeld was het tijd dat Sint
en Piet weer richting het
Posthuis gingen. Dag
Sinterklaasje en tot volgend
jaar. 
Ja na zo’n mooie avond kun je echt al weer uitzien naar de volgende keer.
Geweldig zoals alles weer was georganiseerd. Dank aan iedereen die deze 
avond weer tot een succes heeft weten te maken.    

Douwe Annema        
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Foto’s van Sieb Bosma
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Kookploeg Aanloophuis Oer de Brêge
Hier een berichtje van de kookploeg. We zijn met elkaar dit half jaar weer 
verantwoordelijk geweest voor het bereiden van een heerlijk driegangen 
menu elke donderdagavond in het aanloophuis. We zijn blij jullie te 
kunnen melden dat Mira Bobrzak ons team komt versterken. Hierdoor zijn
we op volle sterkte en is het goed te plannen dat we ook met elkaar 
kunnen waarborgen dat er elke week weer gezellig met elkaar gegeten 
kan worden.
Het deelnemersaantal is redelijk constant, elke donderdag staat de 
deelnemerslijst weer vol. Dat betekent dat we met 15 personen aan tafel 
zitten. De gezellige sfeer is daar ook een groot en belangrijk onderdeel 
van. Met vertrouwen kijken we dan ook naar de toekomst. Nu de maand 
december voor de deur staat willen we als kookploeg een ieder een fijne, 
gezellige maand/feestdagen toewensen. 
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Zo waardevol
Die mensen, heel bescheiden,
die met een hart van goud,
ze zijn de Lichtbrengers van nu,
staan klaar voor jong en oud.
Ze vinden vanzelfsprekend
wat zij voor anderen doen,
de zorg die zij verlenen
gewoon, uit goed fatsoen.
Die mensen, heel bescheiden,
die met een hart van goud
verdienen een groot compliment,
zijn waardevol, vertrouwd!

Mag ik vandaag eens aandacht
voor deze medemens
die altijd gewoon klaarstaat,
de ander graag verwent?
Ik vind je echt een kanjer
als jij er toch niet was
wie bracht er dan vandaag het licht
bij wie het donker was?
Jij, lieverd, zo bescheiden,
jij met een hart van goud,
ik zet je graag eens in het licht
omdat ik van je houd.

Coby Poelman – Duisterwinkel
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Nieuwjaarsreceptie!

Graag zouden wij samen met alle betrokkenen van 
het Aanloophuis Oer de Brêge het nieuwe jaar inluiden 

onder genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen jullie te begroeten op 

vrijdagavond 4 januari 2019
van 19:00 tot 21:00 uur!
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