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Van de redactie 
Beste mensen, 

Wat fijn dat we elkaar weer in het Aanloophuis kunnen 

ontmoeten. We kunnen met elkaar praten over fijne zaken, 

maar er is ook ruimte om het over minder prettige dingen te 

hebben.  

Zoals u kunt lezen is onze secretaris verhuisd en zelfs tijdens 

deze drukke tijd heeft hij nog stukken geschreven, mails 

gestuurd om het Aanloopnieuws toch vol te krijgen. Normaal 

stuur ik een mail en komt iedereen met een bijdrage. Voor het 

eerst is dat deze keer wat moeizamer gegaan. Misschien wel 

omdat we het niet meer gewend zijn. 

Deze Aanloopnieuws wordt in elkaar gezet in Frankrijk. Ik zit in 

een kelder met een uitstekende wifi verbinding op de camping. 

Buiten zijn de temperaturen heerlijk, maar in deze kelder is het 

behoorlijk fris. Wel heel fijn om zo te kunnen werken en 

daarnaast het Aanloopnieuws in elkaar te zetten. Hierna kan ik 

het mailen naar de overige PR-commissaris leden, zij lezen 

alles nog even na en daarna gaat het naar de drukker en wordt 

er voor de verspreiding gezorgd. Zo werken heel veel mensen 

aan het Aanloopnieuws mee. Ik hoop dat er ook voor de winter 

activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dat er weer 

vieringen kunnen zijn, waar we bij elkaar kunnen zitten. Dat we 

van alle gebeurtenissen weer een verslag kunnen lezen in het 

winternummer. Zo blijven alle donateurs, belangstellenden en 

vrijwilligers op de hoogte en blijven we betrokken bij ons 

Aanloophuis.  

 

Paulien Visser 
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Van de Voorzitter  

 

Beste lezeressen en lezers, vrienden van het Aanloophuis; 

Namens het Stichtingsbestuur mag ik jullie weer uitnodigen dit 

AanloopNieuws ter hand te nemen en om kennis te nemen van 

onze ‘bedrijvigheden’! Ik schrijf dit deze kopij op één van de 

laatste dagen van mei: nog een wat frisse dag, winderig en met 

een veranderlijke weersverwachting. En dat typeert ook wel 

ongeveer in wat voor situatie we ons als Aanloophuis nog 

bevinden nadat we -na langdurige corona-perikelen- weer 

zoetjesaan de draad aan het oppakken zijn en gaan zoeken 

naar een ‘nieuw normaal’! 

Als bestuur zijn we dankbaar dat we -met hulp van de 

Stuurgroep en de vrijwilligers- het Aanloophuis weer open 

kunnen hebben. Daar zijn onze gasten weer erg blij mee! En 

daar gaat het immers in de eerste plaats om! Kom gerust eens 

aan, aangekondigd of zomaar onverwachts, en zie en ervaar 

dat we hier op Herenwal nr-2 een gezellige, veilige, mooie 

‘woonkamer-familie’ bij elkaar hebben! 

Ons NIEUWE NORMAAL zit em in het op dit moment nog 

hebben van minder openingsdagen en van kortere tijden. Voor 

een deel is dat ingegeven door ‘voorzichtigheid’, maar ook 

omdat we veroudering van ons vrijwilligersbestand (én vaste 

gasten) moeten constateren. 
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Daarom van deze plaats ook een vriendelijke maar ook 

dringende oproep om te overwegen je als VRIJWILLIGER aan te 

melden, voor een hulpdienst van 4 uurtjes per weekend. We 

zien graag wat jongere aanvulling. Leest u dit, en denkt u 

“Misschien na de zomer!”, dan is dat al heel mooi, meld je 

alvast maar aan, want hebben echt nieuwe aanwas nodig. 

We hopen dan ook dat iedereen, met name ook in de 

participerende kerkbesturen, dit signaal oppikken, en dat daar 

melding van wordt gemaakt in de kerkbladen. En, zoals al wel 

eerder genoemd: onze PR-groep is graag bereid om u te 

bezoeken op een ontmoetingsavond, of tijdens een kerkdienst. 

Voor nu wens ik ons allen een mooie zomertijd, gezondheid en 

vrede, en aandacht voor elkaar! We blijven als Aanloophuis de 

hele zomer open, en via onze activiteiten blijven we 

onveranderd opkomen voor, ruimte bieden aan -en aandacht 

hebben voor- onze medemens. 

Met vriendelijke groeten / Dick Kleinhesselink 

 

 

 



6 
 

Van de huispastor 

 

UITVERKOREN 

Aan het eind van de Paasviering 2022 heb ik het nog maar eens 

nadrukkelijk naar iedereen toe genoemd: ik vind het werkelijk 

een eretitel dat ik ‘huispastor van het Aanloophuis’ mag heten. 

Zo’n uitverkoren plaats, zo’n voorkeurspositie geniet niet 

iedereen. Hoe jammer is dat voor alle anderen…. 

In de bijbel komt het ook vaak voor dat mensen door God 

worden uitverkoren, dat ze een voorkeursbehandeling krijgen, 

een voorkeurspositie genieten. Eigenlijk gaat het er dan altijd 

om dat God het kleine kiest, het geringe, de jongste, de 

minste. Daarbij wordt ons steeds weer duidelijk gemaakt dat 

alles afhangt af van God en zijn barmhartigheid en niet van de 

wil, de kracht of de inspanning van de mens. Paulus schrijft in 

een van zijn brieven: ‘wat in de ogen van de wereld 

onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God 

uitgekozen om wat wèl iets is teniet te doen’. 

Als wij het voor het zeggen en voor het uitkiezen hadden dan 

zouden we denk ik onszelf indekken en ervoor zorgen dat we 

ons omringen met mensen die sterk en vitaal zijn en die eraan 

bijdragen dat onze kansen worden vergroot. Dan zijn we het 

minst afhankelijk van anderen en van de goodwill en genade 

van de ander. Als je afhankelijk bent van de keuze van de 
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Ander voor jou, dan voelt dat ongemakkelijk, onzeker – jouw 

lot staat of valt met de willekeur van degene die kiest. Maar 

van dat alles is geen sprake als de keuze gepaard gaat met 

liefde. Wanneer de vrijheid van God om voor ons te kiezen 

gevuld wordt door Zijn liefde dan kunnen we erop vertrouwen, 

er zeker van zijn, dat wij, de kleinsten en geringsten, in zijn 

liefde delen en ervan leven. 

ds. Pieterjan de Buck 

huispastor Aanloophuis Oer de brêge 

tel. 06-30382415 
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Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand 
Mutaties in het vrijwilligersbestand eerste halfjaar 2022. 

Na de zoveelste gehele sluiting door de corona pandemie zijn 
we op vrijdagavond 4 maart voor eerst dit jaar weer beperkt 
open gegaan. 
Nadat we begin november 2021 door een aantal besmettingen 
van zowel gasten als vrijwilligers het Aanloophuis weer 
moesten sluiten. 
Zowel de Sinterklaas viering als de Nieuwjaarsreceptie gingen 
het afgelopen seizoen niet door. Hoe alles dit jaar en dan vooral 
in het najaar zal verlopen weten we nog niet. 
Maar we zijn weer open en de gasten hebben ondanks de 
sluitingen de weg naar het Aanloophuis weer weten te vinden. 
In juli hopen we weer op donderdag de warme maaltijd aan te 
kunnen bieden en op de zaterdag en zondag de broodmaaltijd. 
 
 
Mutaties in het vrijwilligers bestand: 
Berend Woudstra stopt met zijn werkzaamheden bij het 
Aanloophuis, dit om gezondheidsredenen. 
Berend is 24 jaar betrokken geweest bij het Aanloophuis  en 
heeft een aantal jaren de planning gedaan. 

Berend we wensen je namens bestuur en stuurgroep nog een 
goede tijd toe.  
 
Er hebben zich twee nieuwe aspirant vrijwilligers aangemeld. 
Deze gaan nu een aantal proefdiensten meedraaien. 
Er zijn vanaf maart twee studentes van de NHL Stenden 
richting  social work die wekelijks stage lopen in ons 
Aanloophuis. 
Alle betrokkenen bij het Aanloophuis een fijne vakantie 
toegewenst, mooi weer en een goede thuiskomst . 
 
 

Harm  
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Overleden Diedert Groenhof 

Zaterdag 4 juni is in ziekenhuis Tjongerschans overleden onze 
gast en vrijwilliger Diedert Groenhof. 
Diedert sukkelde de laatst weken al met zijn gezondheid en was 
daardoor opgenomen ziekenhuis de Tjongerschans  
Diedert was erg betrokken bij het wel en wee van ons 

Aanloophuis en was elk weekend als gast aanwezig. 
Diedert is vrijwilliger geweest in de periode van augustus 2002 
tot juli 2016. 
Hij draaide zijn diensten altijd met de Fam Kooistra uit Joure 
Als gast mocht Diedert graag aanschuiven aan de kaarttafel, 
zodra er op vrijdagavond vier personen waren om te 
klaverjassen was Diedert van de partij. 
Tevens mocht hij graag een potje schaken of dat nu met een 
ander gast of een vrijwilliger was maar vooral met jongelui die 
stage liepen vond hij het leuk . 
Ik heb Diedert ervaren als een heel fijn en sociaal denkend 
mens, we zullen hem als gast in het Aanloophuis gaan missen. 
 
Harm  

 

 



10 
 

Vanuit de Public Relation (PR) commissie 
 

Laten wij nog even terug gaan naar de Kerst van vorig jaar. 
Helaas geen viering maar toch konden wij onze vrijwilligers 
verblijden met een lekkere banketstaaf die beschikbaar was 
gesteld door Koninklijke Smilde.  
Voor onze gasten was er een bloemetje van de Anjelier en snert 
van Haarsma Vleeswaren.  
En de PKN van de Knipe had weer een inzameling voor ons 
gehouden. Ook hierbij gold helaas dat zij het traditionele 
etentje voor onze gasten niet konden aanbieden. Met Pasen 
hebben wij al weer een bloemetje van de Anjelier gekregen en 
van de Odd Fellows in Heerenveen een paasbrood. Ook hebben 
wij een mooie paasviering gehad onder leiding van onze 
huispastor Pieterjan de Buck.  
 
Een stapje in de tijd verder. Vrijdag 20 mei hebben wij onze 
jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers en gasten gehad. Helaas 
was hier ook een traditie van toepassing. Regen dus. Maar de 
barbecue is doorgegaan. Voor onze bakker Marten was een tent 
opgezet en het eten kon allemaal prima binnen gebeuren. Van 
slagerij Spijkerman uit Akkrum was er voor gezorgd dat er voor 
iedereen voldoende was. Al met al toch weer een heel geslaagd 

gebeuren.  
 
Een dag later, dus zaterdag 21 mei was er een afvaardiging van 
de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog bij ons op bezoek. 
Vier mensen hadden de oversteek gemaakt en kwamen zo rond 
14.00 uur bij ons Aanloophuis aan. Zij werden verwelkomd met 
koffie en een stukje oranjekoek. Na bijgepraat te zijn hebben 
ze een rondleiding gehad door ons Aanloophuis en natuurlijk 
ook onze mooi tuin met de jeu de boule baan. Toen de gasten 
binnenkwamen hebben zij zich daarbij aangesloten en werden 
er levendige gesprekken gevoerd. Voor onze gasten hadden ze 

een echte boerenkaas van hun eiland meegenomen. Na een 
hartelijk afscheid zijn ze weer richting Schiermonnikoog 
afgereisd. Fijn dat er op deze manier ook aandacht kan worden 
gegeven aan het werk binnen ons Aanloophuis.  
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Dus als er belangstelling is voor een bezoek aan ons laat het 

ons weten en het wordt geregeld. Dat geldt natuurlijk als wij op 
bezoek mogen komen met onze presentatie.  
 
Verder is ons jaarverslag klaar. Uiteraard gezien de weinige 
activiteiten een heel  kort jaarverslag. U kunt het vinden op 
onze website: 
https://aanloophuisoerdebrege.nl/verslagen-publicaties 
 
Voor de kerken die het Aanloopnieuws nog niet digitaal 
ontvangen, als dit mag dan zouden wij dat graag van u horen. 
Ook het jaarverslag kunnen wij u digitaal toesturen.  

 
Voor de predikanten in onze omgeving al vast een datum om te 
noteren. 27 september a.s. om 16.00 uur zijn jullie van harte 
welkom in ons Aanloophuis. Een officiële uitnodiging komt te 
zijner tijd jullie kant wel uit. Maar noteer de al wel de datum. 
 

Douwe Annema 

 

 

 

Barbecueën 2022 voor gasten en vrijwilligers 

Hier een kleine sfeer impressie van de Barbecue die we vrijdag 

20 mei hebben gehouden. 

Het weer werkte niet helemaal mee maar het was een gezellige 

en geslaagde avond. 
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U kunt het Aanloophuis steunen door uw gift over te maken 

naar  

IBAN nummer: NL 94 RABO 033 071 07 45 


